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RESUMO
Morais, Hugo Belarmino de. Dos cantos de Acauã à dialética da Asa Branca e do AssumPreto: cercamentos, conflitos e resistências no novo caminho das águas – Paraíba, Brasil. Tese
de Doutorado. Orientação da Profa. Dra. Ana Maria Motta Ribeiro. Coorientação do Prof. Dr.
Carlos Walter Porto-Gonçalves. Niterói: Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito
da Universidade Federal Fluminense, 2021.
O objetivo desta investigação é analisar o processo de cercamento das águas no estado da
Paraíba decorrente de um novo planejamento hídrico-territorial para “garantir o máximo
aproveitamento das águas” do Projeto de Transposição do Rio São Francisco. Partimos da
contradição entre a manutenção da situação de violações de direitos humanos na Barragem de
Acauã e a novidade das obras do Canal Acauã-Araçagi, considerada a maior obra hídrica da
história da Paraíba, apontando para um novo cenário de cercamentos, conflitos e resistências.
Tomando a contradição e o movimento como elementos centrais para compreender estes
fenômenos, aliamos o materialismo histórico-dialético com a ecologia política latinoamericana e os estudos decoloniais, buscando compreender tais empreendimentos como parte
de um processo mais amplo e interligado de cercamento das águas, uma categoria teóricoconceitual que revisa e correlaciona a literatura sobre a "assim chamada acumulação
primitiva" com o conceito de água moderna. Depois desenvolvemos uma pesquisa empírica
qualitativa (num diálogo interdisciplinar entre sociologia, direito e geografia) para
compreender criticamente este novo caminho das águas, observando-o sob dupla perspectiva:
visto “de cima”, ou seja, a partir das posições, ações e justificativas do Governo do Estado e
dos agronegociantes que representam o Capital; e visto “de baixo” e com os “de baixo”, junto
com os movimentos sociais do campo e populações rurais difusas, indicando uma diversidade
conflituosa de compreensões e entendimentos sobre o que representam estas obras a depender
da agência e da experiência das classes e grupos em questão. A pesquisa foi acompanhada de
um conjunto de reflexões/interpretações estético-políticas sobre a cultura popular nordestina a
partir de alguns pássaros e músicas, que nos acompanham com seus voos e cantos orientando
a construção dos capítulos e das sínteses. A partir da pesquisa desenvolvida foi possível
constatar a existência de um novo e mais complexo planejamento para o cercamento das
águas, que articula procedimentos expropriatórios já utilizados com novas e modernas
estratégias e tecnologias ligadas à gestão dos recursos hídricos. Tais processos, no entanto,
não ocorrem sem lutas e resistências, sinalizando para um cenário de embates entre a
utilização da água para reproduzir os circuitos de valorização do valor direcionados ao
fortalecimento do agrohidronegócio (segurança hídrica para o Capital) e a água como um bem
comum (para garantia da reprodução material e simbólica da vida de camponeses e
ribeirinhos). Por fim sintetizamos este processo contraditório do novo caminho das águas a
partir de um mapa de conflitos, sinalizando para novas possibilidades de estudo,
sistematização e denúncias no território estudado.
Palavras-chave: 1. Expropriações. 2. Conflitos territoriais. 3. Grandes projetos hídricos. 4.
Direito à Água. 5. Paraíba.
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ABSTRACT
The objective of this investigation is to analyze the process of water enclosure in the state of
Paraíba resulting from a new water-territorial planning to "guarantee the maximum use of the
waters" of the São Francisco River Transposition Project. We started from the contradiction
between the maintenance of the situation of human rights violations in the Acauã dam and the
novelty of the works of the Acauã-Araçagi Channel, considered the largest water work in the
history of Paraíba, pointing to a new scenario of enclosures, conflicts and resistances. Taking
the contradiction and the movement as central elements to understand these phenomena, we
combine historical-dialectic materialism with Latin American political ecology and decolonial
studies, seeking to understand such undertakings as part of a broader and interconnected
process of enclosure of waters, a theoretical-conceptual category that revises and correlates
the literature on the "so called primitive accumulation" with the concept of modern water.
Then we developed a qualitative empirical research (in an interdisciplinary dialogue between
sociology, law and geography) to critically understand this new way of water, observing it
from a double perspective: seen "from above", that is, from the positions, actions and
justifications of the State Government and the agronegotiators that represent Capital; and seen
"from below" and with those "from below", together with the social movements of the
countryside and diffuse rural populations, indicating a conflicting diversity of understandings
and understandings about what these works represent, depending on the agency and
experience of the classes and groups in question. The research was accompanied by a set of
aesthetic-political reflections/interpretations about northeastern popular culture from some
birds and songs, which accompany us with their flights and songs guiding the construction of
the chapters and syntheses. From the research developed, it was possible to verify the
existence of a new and more complex planning for the enclosure of waters, which articulates
expropriation procedures already used with new and modern strategies and technologies
linked to the management of water resources. Such processes, however, do not occur without
struggles and resistance, signaling a scenario of clashes between the use of water to reproduce
value enhancement circuits aimed at strengthening agro-hydribusiness (water security for the
Capital) and water as a common good (to ensure the material and simbolic reproduction of
peasant and riverine life). Finally, we synthesize this contradictory process of the new water
path from a map of conflicts, signaling new possibilities of study, systematization and
denunciations in the studied territory.
Keywords: 1. dispossessions. 2. Territorial Conflicts. 3. Large-scale water projects. 4. Water
rights. 5. Paraíba.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es analizar el proceso de encierro de aguas en el estado de
Paraíba resultante de una nueva planificación hidro-territorial para "asegurar el máximo
aprovechamiento de las aguas" del Proyecto de Transposición del Río São Francisco.
Partimos de la contradicción entre el mantenimiento de la situación de violación de los
derechos humanos en la presa de Acauã y la novedad de las obras del Canal de AcauãAraçagi, considerada la mayor obra hidroeléctrica de la historia de Paraíba, apuntando a un
nuevo escenario de encierros, conflictos y resistencias. Tomando la contradicción y el
movimiento como elementos centrales para comprender estos fenómenos, combinamos el
materialismo histórico-dialéctico con la ecología política latinoamericana y los estudios
descoloniales, tratando de comprender tales emprendimientos como parte de un proceso más
amplio e interconectado de cierre de las aguas, categoría teórico-conceptual que revisa y
correlaciona la literatura sobre la "llamada acumulación primitiva" con el concepto de agua
moderna. Luego desarrollamos una investigación empírica cualitativa (en un diálogo
interdisciplinario entre la sociología, el derecho y la geografía) para comprender críticamente
esta nueva forma de agua, observándola desde una doble perspectiva: visto "desde arriba", es
decir, desde las posiciones, acciones y justificaciones del Gobierno del Estado y de los
agronegociadores que representan al Capital; y visto "desde abajo" y con los "desde abajo",
junto con los movimientos sociales del campo y las poblaciones rurales difusas, lo que indica
una diversidad conflictiva de entendimientos y comprensiones sobre lo que representan estas
obras, según la agencia y la experiencia de las clases y grupos en cuestión. La investigación
fue acompañada por un conjunto de reflexiones/interpretaciones estético-políticas sobre la
cultura popular del noreste a partir de algunos pájaros y cantos, que nos acompañan con sus
vuelos y cantos guiando la construcción de los capítulos y síntesis. A partir de las
investigaciones desarrolladas fue posible verificar la existencia de un nuevo y más complejo
planeamiento del encierro de las aguas, que articula los procedimientos de expropiación ya
utilizados con nuevas y modernas estrategias y tecnologías vinculadas a la gestión de los
recursos hídricos. Sin embargo, estos procesos no se producen sin luchas y resistencias, lo que
indica un escenario de enfrentamientos entre el uso del agua para reproducir circuitos de
valorización destinados a fortalecer el agro-negocio (seguridad del agua para la Capital) y el
agua como bien común (para asegurar la reproducción material y simbólica de la vida
campesina y ribereña). Finalmente, resumimos este proceso contradictorio del nuevo camino
del agua a partir de un mapa de conflictos, señalando nuevas posibilidades de estudio,
sistematización y denuncias en el territorio estudiado.
Palabras-clave: 1. Despojo. 2. Conflictos territoriales. 3. Grandes proyectos hídricos. 4.
Derecho al agua. 5. Paraíba.
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INTRODUÇÃO
Introduzir uma pesquisa de doutorado é uma tarefa complexa, e por isso falarei neste
início de trabalho na primeira pessoa do singular, embora a estrutura geral do texto tenha sido
escrita na primeira pessoa do plural. Este movimento, do “eu” para o “nós” também tem sua
razão de ser: articular um processo dialético de construção do conhecimento, a partir de temas
e questões que tanto me interessam pessoal e afetivamente, mas que transcendem uma
perspectiva individual e se forjaram e formaram em virtude de um conjunto amplo de
processos coletivos.
Na verdade, pela própria natureza do trabalho intelectual (enquanto práxis) ser
sempre e permanentemente coletivo – mesmo que os cânones liberais preguem o contrário –
não se pode falar de uma pesquisa como um esforço meramente pessoal. Encaro portanto este
trabalho como o resultado, sempre situado histórica e socialmente, de um conjunto de
decisões individuais articuladas com projetos coletivos mais ou menos identificáveis, somado
com as trajetórias políticas, acadêmicas e sociais do pesquisador em seu fazer coletivo.
Desta forma, são muitos os caminhos possíveis e muitas as possibilidades de
abordagem, após um longo percurso de estudos, inquietações, coletas de dados,
sistematizações, análises e reflexões preliminares; produção de textos para autocompreensão
dos temas e problemas da pesquisa. Até que, enfim, necessitamos produzir uma síntese
compreensível e coerente, de um emaranhado de questões que foram se constituindo ao longo
de, pelo menos, cinco anos, somente em termos de inquietações acadêmico-científicas
decorrentes de lutas e casos concretos aqui discutidos, envolvendo, pois, pessoas e grupos
concretos geograficamente situados no estado da Paraíba.
Falo cinco anos porque me submeti à seleção do doutorado no Programa de Pósgraduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (PPGSD-UFF) em
2015, mais precisamente entre os meses de outubro e novembro, tendo participado do 5º
Seminário Interdisciplinar em Sociologia e Direito e, pouco mais de um mês depois,
participado da referida seleção para ingresso no ano de 2016.
Embora tenha logrado êxito na seleção para iniciar os estudos no primeiro semestre
de 2016, minha situação acadêmica e profissional enquanto Professor Assistente no
Departamento de Ciências Jurídicas da UFPB – Unidade Acadêmica Santa Rita obrigou-me a
solicitar formalmente que meu ingresso no Doutorado ocorresse somente no segundo semestre
de 2016, para que fosse possível organizar a conclusão de diversas atividades de ensino,

20

pesquisa, extensão, gestão e assessoria jurídica popular os quais estava envolvido e com os
quais tinha um conjunto de compromissos éticos, políticos e acadêmico-profissionais até
conseguir “descer do Norte, pra cidade grande”, como canta Belchior em Fotografia 3X4.
Assim, reafirmo aqui minha convicção de que este trabalho acadêmico em nível de
doutorado é efetivamente um resultado provisório e dialético – de vários produtos possíveis,
que transcendem a própria vida acadêmica – destes diversos caminhos e descaminhos que fui
construindo sobre o tema das águas e das grandes obras hídricas no Nordeste e no semiárido,
a partir de um estudo de caso que fiz no meu estado de origem, a Paraíba.
Espero vivamente que seja possível traduzir, em palavras, as partes mais
significativas deste processo de pesquisa, partindo de um percurso que vai da minha própria
vivência e experiência pessoal com o tema e com o problema, ativando alguns fios da
memória que foram organizando o meu pensamento, para que assim fosse possível
(re)formular os pressupostos e objetivos até se transformarem nos capítulos do trabalho, que
como se pode imaginar gerou várias dúvidas até chegar ao seu formato atual.
O meu envolvimento pessoal com os movimentos sociais do campo se deu antes de
qualquer pretensão acadêmica ou científica, a partir dos processos de assessoria jurídica
popular na Paraíba, fator que justifica o contato e acompanhamento de algumas demandas dos
atingidos por barragens, o que também faz parte do processo de constituição do próprio
Movimento de Atingidos por Barragens na Paraíba (MAB), em articulação “com o povo dos
direitos humanos”, como afirmavam os mesmos.
Escutei pela primeira vez falar sobre o MAB na Paraíba a partir dos círculos da
militância no movimento estudantil e extensionista, em estágios de vivência que organizamos
para diversos estudantes espalhados pelo Brasil para vivenciar e compreender complexamente
as tarefas e desafios da extensão universitária popular. Só depois percebi que o “caso de
Acauã” já era (re)conhecido pelos setores ligados aos direitos humanos no Estado como uma
dessas situações mais drásticas de violações, e que continuavam sem solução.
Construímos juntos, entre 2008 e 2009, o “Relatório de Violações de Direitos
Humanos do Estado da Paraíba” que sistematizou e denunciou diversos casos emblemáticos
de violações de direitos humanos no Estado. Um desses casos emblemáticos de violações era
exatamente o caso dos atingidos de Acauã. Desta relação inicial, várias outras se
desenvolveram, sobretudo a partir da minha participação na Dignitatis – Assessoria Técnica
Popular, organização de direitos humanos que me formou e forjou na assessoria jurídica e
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advocacia popular, e me permitiu conhecer e atuar junto à Rede Nacional de Advogadas e
Advogados Populares (RENAP) e, posteriormente, me levou à carreira docente como
professor, pesquisador e extensionista no curso de Direito. Desta trajetória também foi
importante a criação do Instituto de Pesquisa em Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS),
que reúne pesquisadores, professores e estudantes num fazer coletivo dentro do campo das
teorias críticas do/ao direito em todo o Brasil.
Em 2010 também foi organizado na Faculdade de Direito da Universidade Federal da
Paraíba, o Tribunal Popular da Terra (TPT), que visava “julgar os crimes do Estado Brasileiro
por graves violações de direitos humanos relacionados à terra e ao território”, onde também
figurou a situação de Acauã. Ou seja, meu ponto de partida para esta pesquisa é anterior e
vinculado a um conjunto de estórias de opressões e denúncias sobre esta situação social
específica dos atingidos e atingidas no estado da Paraíba.
A estas justificativas políticas e militantes se somam outras. Enquanto sujeito político
e também enquanto sujeito da pesquisa, é importante destacar que sou filho de mãe e pai
sertanejos, que trabalharam na roça, foram impactados por obras hídricas1, sofreram com as
agruras da falta d’água, migraram para as “cidades grandes” (São Paulo e Brasília) e
retornaram à Paraíba no início da década de 1980 para constituir família na capital do Estado.
Sou filho, pois, da própria experiência social de migrantes nordestinos e nordestinas, que
retornaram para sua terra natal após vários anos, e que conservaram em suas práticas várias
tradições sertanejas. E minhas memórias de infância e adolescência nas férias no sertão,
comendo seriguela no pé, jogando bola no terreiro pedregoso da minha avó, ajudando primos
e prima a buscar água nas cacimbas ao lado de um riacho, todas me transportam para um
sertão e um Nordeste bastante profundo e no qual as dificuldades e belezas derivadas destes
saberes e fazeres necessários à reprodução da vida estavam sempre presentes. Resgatar estas
veredas da memória me parece importante, pois como diria Guimarães Rosa, “O sertão é do
tamanho do mundo”, mas também é “dentro da gente”.
É claro que este sertão que conheci por conta da minha família materna também se
modificou muito: desde a eletrificação rural, passando pela política das cisternas e de
transferência de renda, o próprio abastecimento com água encanada, tudo indica um processo
Devo reconhecer que não sabia dessa informação até conversar com minha própria mãe quando me preparava
para atividades de campo entre agosto e setembro de 2019. Nesta conversa eu perguntei, de forma
completamente despretensiosa, sobre os problemas de falta d’água (e da seca) que ela vivenciou no sertão, já que
estava indo a campo para pesquisar estes temas. Ela me relatou que além dos problemas “da seca”, também
tinham ficado sem água por conta da construção de um açude, que impactou o curso de um pequeno rio que
abastecia o sítio da minha avó. “Ele secou muitas vezes depois que construíram o açude”, disse ela.
1
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de urbanização e modernização que ocorreu no campo nordestino e paraibano nos últimos 30
anos. Mas é inegável que as contradições estruturais das questões agrária, hídrica e territorial
continuam presentes, e se atualizam também. Percebi muito depois que a forte vinculação
com a realidade camponesa em meus temas de pesquisa e militância, ainda que tenha nascido
na capital do Estado, também são fruto destas experiências de infância e de adolescência.
Diante dessas questões, que fazer? Na dúvida, preferi sentipensar um caminho
diferente do habitual, rearranjando algumas das perspectivas metodológicas aqui presentes a
fim de tornar inteligível esse processo para construção da pesquisa, que está carregada de
subjetividades e memórias que não se podem olvidar. Sigo aqui a tradição de pensamento e
ação teleologicamente orientados para a transformação (práxis), e esta tradição valoriza a
potencialidade da escrita que não se presume nem neutra nem imparcial, mas sempre
buscando construir conhecimentos com a objetividade e a cientificidade necessárias, mesmo
que através de outros olhares e cânones.
A referência ao sentipensar eu tomo como inspiração a partir da sociologia crítica
latino-americana, com as contribuições do colombiano Orlando Fals-Borda (2009), em suas
diversas lições sobre o processo de investigação voltado à transformação, ao lado dos
movimentos sociais e populares.
Minha ideia de sentipensar o Nordeste e o semiárido busca reconhecer a existência
de uma integração da nossa própria trajetória nordestina e paraibana com a escrita científica
desta tese para pensar as contradições das questões hídricas e das grandes obras2, iniciando
pelo caso da Barragem de Acauã, construída entre 1999 e 2002 na região Agreste da Paraíba.
Sua construção foi responsável pela remoção forçada de pelo menos 900 famílias de suas
terras e águas. E nasce, aqui, a nossa primeira indicação sobre quem serão os sujeitos da
pesquisa: os atingidos e as atingidas por obras hídricas no Nordeste. Afirmo terras e águas
porque, como veremos, estas famílias mantinham com o Rio um processo de con-vivência,
interdependente, que garantiam suas condições de reprodução, e que foram rompidas pela
construção de uma barragem para abastecimento. Este fato, por si, já seria uma contradição
digna não só de investigações, mas de vigorosas denúncias. Este tipo de contradição, entre as
obras humanas voltadas à resolução dos problemas hídricos e os profundos e irreversíveis

Embora o termo “grandes obras hídricas” não seja muito rigoroso, demonstrarei no decorrer do trabalho que
estas grandes obras estão relacionadas com o conceito já clássico de grandes projetos de investimento – GPI
(VAINER; ARAÚJO, 1992, p. 29).
2
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processos de mudança social decorrentes destas mesmas obras, nos acompanhará do início ao
fim do trabalho e, portanto, compõe este sentipensar.
Neste sentido, sentipensar significa integrar tanto as exigências mais rigorosas do
campo acadêmico – através da sistematização de uma grande quantidade de informações
técnicas e dados, documentos e categorias teóricas previa ou concomitantemente
estabelecidas/criadas por força do processo da pesquisa – mas também abrir-se às
subjetividades que inevitavelmente estão presentes, entrelaçadas com as vivências pessoais,
que neste caso se traduzem a partir da minha própria trajetória de engajamento jurídico e
político e nas sensibilidades despertadas durante este mesmo processo. Assim, nossa aposta é
que precisamos reunir – e não separar – sentimento e pensamento para produzir conhecimento
crítico. Justamente porque tratamos de uma realidade que buscamos transformar; e a
transformação não se faz sem a articulação entre razão e emoção.
Por isso mesmo, com todos os sentimentos que convoca e provoca, seria impossível
escrever essas linhas iniciais sem misturar – como num rubacão 3 – um pouco de sentimento e
pensamento, emoção e razão, subjetividade e cientificidade; integro, pois, lugar de fala,
tomada de posição crítica e busca pela produção de conhecimento objetivo.
Neste esforço, que é ao mesmo tempo pessoal e coletivo, político e acadêmico,
emocional e racional, apresento às leitoras e leitores os caminhos percorridos desde o préprojeto para a produção deste texto, seu tema e problema(s), e também o universo empírico da
pesquisa, com suas modificações no tempo e no espaço. Daqui em diante, o “eu” ficará para
trás e escreveremos o trabalho de tese utilizando a primeira pessoa do plural. Pois mais do que
nunca é preciso desatar os nós partindo do “nós”, e não do “eu”.
SOBRE ÁGUAS E(M) MOVIMENTO: NOTAS SOBRE ALGUNS PRESSUPOSTOS,
JUSTIFICATIVA, TEMA E OS PROBLEMAS DA PESQUISA
Esta tese trata das contradições decorrentes da construção de grandes obras hídricas
numa formação social de uma região periférica-dependente de um país periférico-dependente
no sistema-mundo capitalista, partindo de um estudo de caso no Estado da Paraíba. Ela se
O rubacão é uma das comidas típicas da Paraíba que aprendi a fazer com minha mãe e que também me
acompanhou nos anos de tese. Talvez tenha sido uma forma bem peculiar de apresentar as delícias da culinária
da Paraíba no Rio de Janeiro, mas também de resgatar a minha vinculação com o Nordeste. Na receita, se
misturam o arroz e o feijão-verde no mesmo prato, como num “baião de dois”. Mas acrescentamos a nata – o
creme de leite dos nordestinos – para conferir mais cremosidade, numa espécie de “risoto sertanejo” servido com
carne de charque ou carne de sol. Se esta tese “chegar perto” do rubacão da minha mãe, tenho certeza, será
deliciosa para as leitoras e leitores apreciarem.
3
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inicia na Barragem de Acauã, mas segue outros caminhos e realiza outros ‘voos’ e
infiltrações, a partir das exigências de um processo em movimento, que foi se impondo para a
pesquisa. Trata-se, pois, de um esforço de investigação sobre o complexo tema das águas,
partindo da constatação que vivemos num contexto em que a questão hídrica assume uma
relevância e uma conflitualidade cada vez maior. Tal importância se deve, fundamentalmente,
às tensões que se apresentam quando encaramos os processos de apropriação e gestão das
águas nos diversos níveis – internacional, nacional e regionalmente, até chegarmos à esfera
local.
Tratando-se de uma pesquisa que discute este tema no Nordeste, estas disjuntivas
assumem um papel ainda mais relevante, já que o clima semiárido predominante na região em
geral é apontado como um fator limitante/determinante, responsável pelos principais males e
dificuldades para que esta região possa efetivamente “se desenvolver”. Este processo, pelo
menos desde o final do Século XIX4, gerou uma série de debates, reflexões e ações sobre o
que fazer para “solucionar de vez” o problema da menor disponibilidade hídrica no Nordeste;
e nas últimas duas décadas retorna com força em virtude da “chegada das águas” do Projeto
de Integração do Rio São Francisco com as bacias setentrionais, popularmente conhecido
como Projeto de Transposição do Rio São Francisco.
Adotamos o pressuposto de que longe de ser uma questão somente técnica – a ser
resolvida com a propositura de mais e mais soluções “hidráulicas” – a questão hídrica é
eminentemente uma questão epistêmica, política, econômica, socioambiental e também
jurídica, que necessita ser pensada a partir de um enfoque crítico, inter e transdisciplinar.
Assim, é importante buscar compreender a particularidade do fenômeno da água sobretudo
dentro da emergência deste tema na agenda política nacional, latino-americana e
internacional: quer seja dentro da luta contra as privatizações das companhias públicas de
abastecimento5 até chegarmos, por exemplo, na recente proposta legislativa de criação de um
Na nossa avaliação, uma referência obrigatória sobre o tema é a dissertação de Albuquerque Júnior sobre o
surgimento da questão da seca como questão política regional e nacional no final do Séc. XIX, a partir da grande
seca de 1877. Neste trabalho no campo da História, que já se tornou um clássico, o autor se debruça sobre os
diversos discursos sobre o fenômeno da seca, desde o discurso popular até os discursos técnico e oligárquico,
passando pelo discurso da Igreja e da literatura regional (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1988).
5
A Lei nº 14.026, aprovada em junho de 2020 (portanto, em meio à pandemia do novo coronavírus), é o novo
marco legal no setor de gerenciamento de recursos hídricos e de saneamento básico no Brasil (BRASIL, 2020).
Utilizando de um discurso sobre a “urgente universalização do saneamento básico no Brasil”, a sua aprovação
foi alvo de críticas de setores populares e sindicais exatamente por abrir um grande campo de possibilidades para
atuação de empresas privadas de saneamento, obrigando os municípios a abrirem ampla concorrência através de
licitações para novas obras e projetos entre as empresas públicas estatais – já responsáveis pelo serviço de
saneamento básico em mais de 90% do território nacional – e empresas privadas, que disputarão esta grande
“fatia de mercado”. Antes desta Lei, as empresas públicas, pela sua própria natureza e finalidade, poderiam ser
4
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“mercado de águas” no Brasil como novo instrumento de gestão da crise hídrica 6 que aponta,
desde já, para formas de apropriação privada da água pelo maior dinheiro, numa conjuntura
de capitalismo extrativista ou neoextrativista (ACOSTA, 2016, p. 47 e ss). Todos estes temas
estão na ordem do dia e demandam investigações específicas, que não temos condições de
realizar numa única pesquisa que trata de conflitos hídricos no Nordeste e na Paraíba. É
importante, pois, negritar7 que a tese acompanha, na sua própria estrutura e proposta, os
fluxos e caminhos das águas e suas contradições, com efeitos importantes sobre a construção
do objeto. Nas seções seguintes desta Introdução, para ajudar na contextualização inicial,
escolhemos três situações/estórias que podem ilustrar e facilitar a compreensão das leitoras e
leitores sobre alguns pontos de partida no momento da construção do projeto.
TRÊS ESTÓRIAS/MEMÓRIAS E ALGUNS MAPAS: CONTEXTUALIZANDO O
PROJETO E A PESQUISA
A primeira situação que trazemos foi o reaparecimento dos cemitérios alagados com
a construção da Barragem de Acauã. Localizada nos municípios de Natuba, Itatuba e Aroeiras,
região Agreste da Paraíba e reconhecida nacionalmente como um dos casos mais
emblemáticos de violações de direitos humanos aos atingidos por Barragens no Brasil, houve
dois cemitérios alagados em Acauã, nas comunidades rurais de Cajá e Pedro Velho.
Como se pode observar na imagem abaixo, os atingidos pela Barragem de Acauã não
tiveram tempo de pleitear este cuidado básico, elementar, que era a retirada dos restos mortais
contratadas diretamente e sem licitação. Com a nova lei, uma das saídas apontadas é exatamente que as empresas
públicas sejam privatizadas, submetidas a novos contratos de concessão e normas de referência pautadas pela
“eficiência” e “racionalização” dos recursos hídricos, reguladas pela Agência Nacional de Águas (que altera seu
nome para “Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico”) a fim de abarcar um campo de regulação do
setor privado, similar ao que já ocorre com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Para mais, ver a
série de reportagens sobre o tema produzidas na Revista Le monde diplomatique (DIPLOMATIQUE, 2020).
6
A proposta de alteração da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) para instituir um
“mercado de água” já está tramitando em um Projeto de Lei do Senado (PL nº 495/2017), de autoria de Tasso
Jereissati, Senador do Estado do Ceará e um dos principais acionistas da The Coca-cola Company no Brasil. Este
Projeto de lei basicamente institucionaliza a mercantilização completa das águas em cada bacia hidrográfica,
permitindo que usuários possam comercializar seus direitos de uso, com a criação de mercados nessas unidades
de gestão dos recursos hídricos, para privilegiar os “usos múltiplos”. Na justificativa da proposta aparece sua
inspiração em “experiências exitosas” nos Estados Unidos, Austrália, Chile e Espanha para “alocação mais
eficiente dos recursos hídricos”. Essa com certeza será uma das próximas pautas jurídico-políticas no Brasil
sobre o tema das águas.
7
Utilizaremos, aqui, em chave decolonial, o termo negritar em substituição ao termo “esclarecer”, partindo do
pressuposto de que a forma como enunciamos faz parte da nossa maneira de construir outras formas de
compreensão. No caso, a palavra negritar tem uma dupla função: por um lado negritar nos permite inverter o
polo semântico que atribui às coisas “claras/brancas/iluminadas” como positivas e às coisas “pretas/negras”
como negativas. Pensemos por exemplo em frases como “agora tudo clareou na minha cabeça” em contraposição
à expressão “a situação agora ficou preta”. Por outro lado, negritar uma ideia ou uma reflexão é destacá-la, é
torná-la negra. E, para nós, tornar uma ideia negra é uma tomada de posição política antirracista.

26

de seus familiares da área que foi alagada, configurando uma das maiores e mais evidentes
violações de direitos humanos a que foram submetidas aquelas populações ribeirinhas:
Imagem 1 - Cemitério alagado na Comunidade do Cajá

Fonte: Acervo Projeto Universidades Cidadãs, UFCG (2003).

Esses cemitérios passaram muitos anos submersos, mas reapareceram como
decorrência do longo período de estiagem na região, fato que resultou num novo ciclo de
articulações junto aos poderes públicos, sobretudo pela atuação do Movimento de Atingidos
por Barragens (MAB) em interlocução com a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão
do Ministério Público Federal (PRDC-MPF), a Universidade Federal de Campina Grande e
outros parceiros.
Nossa memória? Em 29 de setembro de 2015, fomos convidados enquanto assessoria
jurídica a participar da Audiência pública sobre Acauã, destinada a (re)discutir os problemas
enfrentados pela população atingida. As imagens captadas e sistematizadas pela PRDC,
somadas ao acervo do próprio MAB e de sua assessoria deram origem ao documentário Águas
para a vida ou para a morte? 8 (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MPF/PB, 2015) ,

A situação dos atingidos de Acauã foi objeto de, pelo menos, dois documentários, um dos quais retrata
exatamente a questão do “reaparecimento” dos cemitérios em 2015, intitulado “Águas para a vida ou para a
morte?” (2015) e o outro documentário, mais antigo, se chama “O canto de Acauã” (2003), produzido pelo Setor
de Comunicação do Movimento de Atingidos por Barragens, sobre o qual falaremos mais abaixo.
8
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documento videográfico fundamental para a definição inicial do tema e do problema desta
pesquisa de doutorado.
De certa forma, fomos interpelados pelo acontecimento desses cemitérios “que
ressurgiram” e nos foi impossível não sentipensar aquela experiência social de expropriação
ligada ao tema das águas, na qual nem os camponeses nem seus antepassados foram
respeitados nos seus direitos mais básicos. Uma situação-limite que teve influência decisiva
para o pesquisador se propor a esta investigação. Abaixo apresentamos uma imagem
decorrente deste contexto de reaparecimento dos cemitérios:
Imagem 2 - Reaparecimento dos cemitérios na Comunidade atingida de Pedro
Velho (2015)

Fonte: Acervo da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal (2015).

A segunda situação concreta deriva não da barragem, mas de outra obra hídrica mais
recente, que será o objeto privilegiado desta tese: o Canal das Vertentes Litorâneas,
popularmente conhecido como Canal Acauã-Araçagi. Considerada a principal obra hídrica da
Paraíba, ela foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento – 2 (PAC-2) dos
Governos Lula e Dilma, com o objetivo de garantir o “máximo aproveitamento das águas do
Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco na Paraíba”. Como a tomada d’água para
este Canal ocorre exatamente em frente a uma das comunidades atingidas pela construção da
Barragem de Acauã – a Comunidade de Melancia –, identificávamos desde sempre uma
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grande contradição entre a manutenção da grave situação dos atingidos pela Barragem de
Acauã – sobretudo no que tange à falta de acesso à terra e à água da própria barragem – e o
início das obras do Canal, num investimento que chegava a quase um bilhão de reais.
Sobre o Canal, recordamos que fomos chamados às pressas para uma reunião no dia
15 de dezembro de 2012, na Comunidade de Melancia, em virtude dos conflitos decorrentes
do início da construção do referido Canal. Já naquela oportunidade, enquanto assessor
jurídico popular convidado pelo MAB para participar da reunião junto ao Consórcio executor
da obra, eram nítidos os impactos decorrentes desta primeira fase, assim como eram nítidas as
dificuldades para conseguir construir uma estratégia de resistência diante de uma nova obra
tão grande e perante uma Comunidade já fragilizada. Embora tenhamos construído um
documento/ata para que os impactos decorrentes daquela construção pudessem ser mitigados
ou minorados, o fato é que o acompanhamento jurídico-político da execução daquela primeira
parte do Canal não foi realizado e a obra continuou seu curso sem maiores dificuldades,
legitimada por um discurso sobre a importância/necessidade da concretização da principal
obra complementar do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco na Paraíba.
Estas duas situações iniciais narradas – o reaparecimento dos cemitérios em Acauã e
o início da construção do Canal – foram, pois, episódios concretos que nos influenciaram a
formular uma proposta de investigação mais minuciosa sobre o tema.
Dentre outros motivos, estabelecemos uma conexão destes fatos com as ideias de
Walter Benjamin nas suas teses sobre a história: “[...] O dom de despertar no passado as
centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os
mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de
vencer” (BENJAMIN, 1987). Negritamos: em Acauã, os mortos nunca estiveram em
segurança. A metáfora de Benjamin pode ser pensada como um chamado urgente para
contarmos outras histórias, a contrapelo, e a colaborar – na qualidade de assessor jurídico,
professor universitário e pesquisador-militante – para que os inimigos não vençam sempre ou
tenham dificuldades para vencer. Seguindo Benjamin e as implicações ético-políticas
derivadas da nossa atuação com direitos humanos e na assessoria jurídica popular, buscamos,
pois, levantar e mapear algumas destas contradições gerais para formular o pré-projeto de
tese, com enfoque na situação já conhecida de Acauã, mas sinalizando a necessidade de
transcender o caso daquela barragem com a busca de elementos novos e contemporâneos,
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interligados aos conflitos anteriores mas assumindo novas feições e contradições,
acompanhando o próprio movimento da realidade.
Em terceiro e último lugar, uma memória também nos implicou, digamos, estética e
politicamente para o projeto da tese: num trecho inicial do documentário O canto de Acauã
(SETOR DE COMUNICAÇÃO - MAB, 2003), fala-se sobre uma lenda da Acauã, ave de
rapina muito comum no Nordeste e conhecida na cultura popular sertaneja. A Acauã é uma
das aves mensageiras, que expressa com o seu cantar o mau agouro, anunciando a seca no
sertão, ou notícias indesejadas, como a morte de algum ente familiar. Esta narrativa foi
eternizada na canção de José Dantas e musicada por Luiz Gonzaga e nos abriu a possibilidade
de conectar, em termos empíricos, teóricos e estéticos, aquelas situações vivenciadas pelos
atingidos, como um canto de Acauã, só que dialeticamente produzido não pela seca, mas pela
cerca das águas.
Daí que o pré-projeto foi intitulado: “O canto de Acauã e o cercamento das águas:
desterritorialização e luta por direitos humanos nos conflitos socioambientais da Barragem de
Acauã – Paraíba”. Neste momento, para nós, surgiu a primeira ideia de elaborar uma narrativa
que contemplasse estes pássaros, como metáfora e como ferramenta metodológica não
convencional. Essa narrativa da Acauã, assim como outras, traduz experiências sociais
concretas, no padrão da narrativa nordestina, como denúncia do sofrimento e das violações,
mas também das resistências, e nos instigou a pensar e buscar outras aves/pássaros,
auxiliando-nos na elaboração de algumas ideias-chave para interpretação do processo real
desta pesquisa.
Após estas inquietações a título de problematização, apresentaremos abaixo alguns
mapas com o objetivo de localizar geograficamente as leitoras e os leitores sobre o universo
empírico da pesquisa.
ALGUNS MAPAS INICIAIS: SITUANDO AS GRANDES OBRAS HÍDRICAS DO
ESTUDO
Nesta pesquisa, que tem como objeto principal a compreensão sobre os conflitos
territoriais decorrentes de grandes intervenções de engenharia, faz-se necessário um cuidado
especial com a dimensão geográfica e cartográfica.
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Assim, apresentamos aqui dois mapas: um que situa o percurso principal planejado
pelo projeto do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco 9 até chegar no Estado da
Paraíba e o outro que detalha com maior proximidade a localização do Canal Acauã-Araçagi,
objeto privilegiado desta tese.
No primeiro Mapa indicamos a localização geográfica do Eixo Leste da Transposição
do Rio São Francisco partindo do Estado de Pernambuco e com sua entrada no Estado da
Paraíba. Em azul, o curso do principal rio do estado, de mesmo nome. Já no traçado amarelo
está localizada a obra do Canal Acauã-Araçagi:
Mapa 1 - Eixo Leste da Transposição e Canal Acauã-Araçagi

Fonte: Elaboração própria, 2020.

As águas devem seguir, segundo esse planejamento oficial, o seguinte caminho: após
percorrerem mais de 200 quilômetros desde o Rio São Francisco até a fronteira com o Estado
da Paraíba, as águas entram na calha do Rio Paraíba (azul) nas imediações da cidade de
Monteiro, abastecendo dois açudes (Poções e Camalaú), até chegar no Açude Epitácio Pessoa,
Citamos percurso principal porque dentro do próprio Eixo Leste da Transposição do São Francisco estão
previstas outras obras, em especial, algumas importantes adutoras para abastecimento. No entanto, como
veremos detalhadamente no decorrer da pesquisa, nossa discussão mais importante avalia as prioridades e as
preferências nos investimentos destinados ao abastecimento e aos “usos múltiplos” das águas.
9
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conhecido como Açude Boqueirão, que é o responsável por fornecer água para a cidade de
Campina Grande, a segunda maior cidade do Estado. Seguindo o percurso, as águas devem
continuar seu curso no Rio Paraíba até chegar na Barragem de Acauã, onde ocorre a tomada
d’água do Canal Acauã-Araçagi, representado no mapa acima pela cor amarela.
Já o Canal Acauã-Araçagi aparece mais detalhadamente no mapa abaixo. Observa-se
de antemão que o Canal representa um desvio no curso natural do Rio nas proximidades da
Barragem de Acauã em direção ao litoral norte do Estado:
Mapa 2 - Canal Acauã-Araçagi e os limites do semiárido no estado da Paraíba

Fonte: Elaboração própria, 2020.

Como se observa acima este desvio pretende levar as águas da Transposição em
direção ao litoral norte do Estado, inclusive saindo da delimitação geográfica dos municípios
incluídos no chamado semiárido – que substituiu o antigo “polígono das secas” como área de
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).
Apresentados

estes

dois

mapas

iniciais

e

após

essas

memórias/estórias

compartilhadas, é possível perceber quão variadas são as perguntas possíveis para um
tratamento analítico deste tema. Somente algumas puderam efetivamente se transformar em
problematizações para a tese, de forma que decidimos apostar nossas energias na
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compreensão das questões hídricas e no tema das grandes obras pensando dialética e
contextualizadamente na “assim chamada acumulação primitiva" como um processo
permanente, e que, por isso, incide fortemente nos bens comuns, inclusive a água.
Formulamos, então, algumas perguntas problematizadoras e um conceito operacional para
esta tarefa de construir o objeto da pesquisa: o novo caminho das águas, que será explicado
abaixo.
DAS PERGUNTAS DA TESE ATÉ O NOVO CAMINHO DAS ÁGUAS
As perguntas inicialmente formuladas derivadas deste processo de contextualização
foram multivariadas e pouco sistemáticas. Tantas questões que as dividimos em blocos, como
forma de organizar o pensamento e as próprias dúvidas, para “interrogar” a própria realidade e
a nós mesmos, levando em conta não só as necessidades objetivas da realidade social para
construir algumas sínteses, mas também – e esse é um traço importante numa pesquisa
interdisciplinar fundada na teoria crítica – nossas próprias predileções e influências derivadas
dessa realidade contraditória. Sigamos com o bloco de questões que nos moveram e, dentre
estas, as questões que foram escolhidas.
Primeiramente, sobre a Barragem de Acauã, nos perguntávamos: Quais as
consequências de uma desterritorialização sem reassentamento ocorrida no contexto da
Barragem de Acauã? Poder-se-ia afirmar que estamos diante de uma nova roupagem para o
velho problema da indústria da seca no Nordeste? Trata-se de um “problema hídrico” ou de
um “conflito socioambiental”? Como essas contradições são compreendidas pelo próprio
movimento social, pelas comunidades envolvidas e pelos atores estatais?
Já num segundo bloco de perguntas, aparecem aquelas relativas aos cercamentos e
às águas: A água pode – a partir de sua apropriação privada ou pública manejada pelo e para o
Capital – ser responsável por um novo modelo de cercamento e de des-territoralização, que
retira dos camponeses seus meios de produção e fortalece uma “acumulação primitiva
permanente” no contexto agrário nordestino? Estaríamos diante de uma espécie de
“Enclosure”, que se utiliza das águas para cercar terras e territórios e privar as populações
ribeirinhas do acesso comum/comunitário a esta mesma água?10.
Deve-se ressaltar que no pré-projeto da pesquisa ainda estavam presentes dois outros blocos de questões para
aprofundamento. Um bloco buscando a configuração/comprovação de uma espécie de “dialética dos territórios e
das águas”, nas quais pensávamos em duas formas bastante distintas e antagônicas de conceber os direitos à
água, à terra/território, e finalmente, à vida. Embora com outras derivações e pressupostos, esta dialética dos
territórios se mantém na pesquisa. E outro bloco de questões, relacionadas ao aprofundamento sobre teorias
10
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Percebe-se, portanto, que um campo muito amplo de questionamentos e perguntas
possíveis foram formuladas, ainda sem qualquer tratamento analítico e com um recorte
empírico também muito genérico. Fez-se necessário construir os recortes da pesquisa, tanto
do ponto de vista temático, conceitual, empírico/territorial, metodológico e também temporal.
O que, em geral, chamamos de “recorte da pesquisa” é mais do que uma parte da realidade
concreta ou das teorias escolhidas para explicar um tema e responder a uma pergunta ou
conjunto de perguntas. O recorte da pesquisa também é uma opção, arbitraria e legitimamente
aceita na Academia, que diz muito sobre o próprio pesquisador e/ou o grupo de pesquisa.
Assumir estes pressupostos nos parece fundamental nas pesquisas fundamentadas no
materialismo histórico-dialético e no pensamento decolonial (WALSH, 2005), por sua própria
intencionalidade crítica. É o que faremos abaixo.
Em termos temáticos e conceituais a pesquisa decidiu se circunscrever às perguntas
ligadas aos cercamentos das águas, buscando ao mesmo tempo caracterizar se e de que forma
estamos diante de novos processos de expropriação no contexto estudado, verificando a
correlação entre as situações de ontem (derivadas da construção da Barragem de Acauã) e de
hoje (com a execução recente das obras do Canal Acauã-Araçagi). Hoje, entendemos melhor a
situação da Barragem de Acauã em virtude de um planejamento muito maior derivado da
integração desses grandes projetos, que nos sinaliza uma dialética entre o passado e o
presente. Por outro lado, seguir o caminho do Canal significa seguir o próprio caminho do
Capital no processo de acumulação, fator que dá substância à nossa justificativa de recorte
para esta pesquisa.
Para isso, o debate clássico sobre os cercamentos e as expropriações (despojos)
foram revisitados e conectados com a discussão hídrica, partindo do pressuposto de que tais
processos são permanentes e guardam entre si correlações lógicas e contextuais. Para tal,
partimos do pressuposto de que, no pensamento liberal que subjaz às formações sociais
capitalistas, uma cerca conduz inexoravelmente a outras cercas e esta predisposição é
aplicável contextualmente ao tema das águas.
críticas do/ao direito em sua relação com os movimentos sociais a partir do contexto estudado, em diálogo com a
atuação do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB). Ainda que os desafios e questões sobre as teorias
críticas do/ao direito possam ter ocupado também uma parte importante dos nossos estudos durante o doutorado,
nos seria impossível desenvolver nesta tese outra reflexão, sobre mais este “bloco temático”. Mesmo assim,
indicamos a leitura de dois textos que publicamos coletivamente no decorrer da pesquisa, em que as teorias
críticas do/ao direito são discutidas e/ou revisitadas: Direito e movimentos sociais: pontos de aproximação e
divergência na teoria crítica (MORAIS et al., 2018) e Classe social, identidade e luta por Direitos Humanos no
Movimento de Atingidos por Barragens – Brasil (MORAIS; RIBEIRO, 2019).
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Desta opção decorre uma questão importante sobre nosso campo de investigação
teórica: ainda que as questões jurídicas estejam sempre presentes nas nossas reflexões,
decidimos não realizar preferencialmente nesta tese uma análise legislativa ou normativa
sobre a questão hídrica no Brasil. Mas como as questões jurídicas são partes inerentes deste
processo real e dinâmico que vem se desenvolvendo, sempre que possível e necessário
recorreremos a uma reflexão crítica destas questões, em especial nos últimos capítulos. Isto
significa que as avaliações técnicas e as reflexões sociojurídicas dos conflitos hídricos aqui
presentes sinalizam para uma outra agenda de pesquisas sobre seus dilemas, ou, mais
propriamente, para o que chamamos de trilema jurídico das águas em nosso país, que nos
levam a três acepções/concepções sobre a água, desigual e dialeticamente articuladas, na
legislação brasileira: a água como mercadoria, como recurso hídrico e como bem comum11.
De outro lado, as perguntas formuladas nos motivaram a reconstruir o campo
empírico/territorial da pesquisa. Deslocamos a investigação para avaliar criticamente, e a
partir de um enfoque interdisciplinar (com especial diálogo dos campos da sociologia, do
direito e da geografia) os novos processos e conflitos territoriais decorrentes do planejamento
e integração das três grandes obras hídricas: o Eixo Leste da Transposição do São Francisco, a
Barragem de Acauã e o Canal Acauã-Araçagi.
Assim, buscamos neste recorte territorial entender as novas configurações e
contradições resultantes da integração das obras hídricas como “parte de um todo” não
completamente orgânico e coerente, mas articulado. Estes fatos nos levaram a pensar numa
categoria operacional que chamamos de novo caminho das águas na Paraíba, em dupla
perspectiva.
Por um lado, caracterizamos esse novo caminho das águas como um processo
gradual e permanente de transformações territoriais decorrentes de um novo planejamento
hídrico-territorial – de natureza pública, privada e/ou público-privada – para garantir o
“máximo aproveitamento” econômico e financeiro dos recursos hídricos. Este caminho das
águas a partir de Acauã em direção ao litoral norte do estado da Paraíba é uma das principais
novidades desta integração hídrico-territorial, que ainda está em curso. Ele será o território
Esta ideia adveio de uma das últimas conversas realizadas durante o meu doutorado-sanduíche em Puebla, no
México. Em um simpático café no Centro Histórico daquela cidade, a fim de realizar uma espécie de despedida e
de avaliação sobre o nosso próprio período de estágio naquele país, estive em companhia das professoras Mina
Navarro Trujillo e Lucía Linsalata, co-coordenadoras do Seminário Permanente “Entramados Comunitários y
formas de lo político” junto com a Profa. Raquel Gutiérrez que foi minha tutora no período de estudos em
Puebla. Falarei um pouco sobre este trilema jurídico das águas no capítulo final desta pesquisa, mais como uma
inquietação a ser desenvolvida posteriormente do que como um produto final da tese.
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privilegiado da pesquisa, apontando para as estratégias neodesenvolvimentistas fortalecidas
pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) durante as gestões Lula e Dilma, do
Partido dos Trabalhadores (PT), dentro do arco de sua política de alianças com o
agrohidronegócio. Ressaltamos que, mesmo após o Golpe de Estado (formalmente,
Impeachment) que destituiu a Presidenta, com a ascensão do Governo de Michel Temer e
depois de Jair Bolsonaro, estas estratégias mantém sua hegemonia. Como se sabe, o pacto
burguês que foi rompido em 2016 com o procedimento de Impeachment continuou,
aprofundou as contradições já existentes e ampliou-se com novas e latentes contradições.
Desta forma, podemos pensar o novo caminho das águas como esse conjunto de
iniciativas, ainda em desenvolvimento, para efetivar um conjunto de transformações
territoriais com vistas a “racionalizar a reprodução ampliada do capital” na Paraíba, em
especial na realidade agrária paraibana, transformando parte da mais-valia arrecadada em
impostos para retornar ao ciclo produtivo. Este planejamento hídrico-territorial em grande
parte visa a ampliação da utilização das águas para fins econômicos, mesmo que legitimado
pela necessidade de melhoria no abastecimento; e, de forma sobredeterminada, retornando e
antecipando os excedentes para recomposição orgânica mesma do próprio Capital, no caso
ligado aos agronegociantes. Daí temos a expropriação territorial como primeiro momento
desse ciclo de reprodução que se repõe continuada e ampliadamente.
O novo é um tensionamento do modo como são apresentados política e juridicamente
estas obras sob a insígnia do desenvolvimento. Ao problematizá-lo é que construímos a ideia
de “novidade”, desmistificadora do processo de acumulação.
Estas transformações territoriais, em princípio, pressupõem a existência e
funcionamento do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco na Paraíba e sempre
mantém com este projeto sua justificativa ideológica e sua sustentação financeira.
Compreender, no entanto, se esses arranjos e planejamentos podem se autonomizar da
Transposição é um objetivo complementar desta tese, levando em conta também as lições de
Oliveira quando afirma uma frase proferida por Paul Baran em conferência na SUDENE em
1963: “não é o planejamento que planeja o capitalismo, mas é o capitalismo que planeja o
planejamento”… (OLIVEIRA, 2008, p. 142).
Como decorrência desta compreensão e levando em conta, portanto, o caráter
eminentemente conflituoso deste planejamento, já que ele opera localmente (re)produzindo
impactos e promovendo expropriações, é necessário, também, buscar outra proposta
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metodológica para compreender o novo caminho de um ponto de vista empírico e teórico. De
outra perspectiva, o novo caminho das águas indica uma proposta metodológica a partir de
baixo, pela qual fomos levados a percorrer o caminho às margens do Canal investigando seus
detalhes junto com integrantes do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB), oriundos
da Barragem de Acauã, para desvelar outras versões deste mesmo processo, criticamente.
Partimos da situação da barragem, já configurada e objeto de diversos conflitos,
processos, denúncias e análises. Mas foi necessário criar, conjuntamente, uma espécie de
metodologia especular para analisar detalhadamente o caso do Canal Acauã-Araçagi. Este
novo caminho das águas, vivido e experienciado com os cinco sentidos e com presenças tão
essenciais e especiais, nos permitiu realizar outras mediações entre teoria e empiria.
Por fim, em virtude dessas especificidades e dificuldades de apreensão destas
experiências sociais em movimento, escolhemos como recorte temporal do estudo o período
de 2012 a 2019, que vai da inauguração das obras do Canal Acauã-Araçagi até o momento
final das atividades de campo realizadas pelo pesquisador, que coincidiu com a proposta de
criação e a posterior desapropriação, do primeiro reassentamento produtivo para parte das
populações atingidas de Acauã, uma conquista histórica. De toda forma, para além de
qualquer dádiva do poder público estatal, entendemos esta proposta de reassentamento como
fruto da resistência histórica daqueles atingidos e atingidas, em condições bastante adversas
para organização e reivindicação. Num momento de recrudescimento da violência no campo e
de ampliação das estratégias de controle de terras e águas, a notícia sobre esta desapropriação
para criação de uma Agrovila destinada aos atingidos de Acauã é ao mesmo tempo um
acontecimento histórico e um desafio, a ser acompanhado em outras agendas de pesquisa,
extensão e assessoria e que não temos condições de aprofundar aqui.
Acreditamos que este recorte temporal é suficiente para se adequar aos objetivos,
hipóteses e justificativa desta tese, nos permitindo a análise dos contextos e processos sociais
que informam as experiências estudadas. O Canal, neste sentido, nos serve como uma janela
importante para a compreensão e debate sobre as distintas formas e perspectivas de encarar a
questão hídrica no campo nordestino e paraibano, para identificar as características e
determinações deste novo caminho das águas. Nas seções abaixo, seguiremos discutindo as
consequências destas questões na formulação das hipóteses e nas apostas teóricometodológicas da pesquisa.
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HIPÓTESES FORMULADAS E APOSTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS: ÁGUA
COMO TERRITÓRIO?
O processo de cercamento não é linear e nunca é pacífico. É tenso. Esta tensão
aparece menos quando menores são os recursos para reagir às formas de violência que
recebem apoio do Estado. Mesmo assim, esta tensão nunca desaparece. Construímos, a partir
dessas reflexões, duas hipóteses gerais, com dois desdobramentos possíveis para a tese.
Desta forma, cabe a esta investigação identificar, principalmente, se e de que forma
está em curso um novo processo de cercamento das águas na Paraíba e como este se
desenvolve atualmente na Paraíba. A primeira hipótese é que o Canal Acauã-Araçagi
representa este novo e complexo processo, dada a sua integração planejada com diferentes
obras hídricas, repetindo e larga medida um discurso de combate à seca que privilegia as
grandes obras hídricas em detrimento das iniciativas locais e populares, ainda que a narrativa
oficial estatal e dos agronegociantes apontem em sentido diverso. Trata-se, nesse sentido, de
um novo canto de Acauã.
Em segundo lugar, defendemos que esse processo subverte o próprio conceito de
segurança hídrica, privilegiando o Capital e alterando também o próprio significado e a
importância da Barragem de Acauã, que se torna “outra obra”, em virtude das novas
determinações que incidem sobre ela e pela sua integração no desenho do Canal.
Um primeiro desdobramento destas hipóteses é o seguinte: embora localmente possa
haver dificuldades para articulação e organização, a todo processo de cercamento
correspondem resistências e questionamentos às lógicas privatizantes e expropriatórias.
Assim, dar visibilidade e rastrear adequadamente a forma e os sentidos territoriais alternativos
destas resistências é fundamental, a fim de colaborar criticamente na formulação de outras
estratégias de articulação, partindo da constatação que estamos num cenário conflituoso e
extremamente complexo para articulação das lutas em nível local, regional e nacional.
O segundo desdobramento, ainda passível de maior aprofundamento em pesquisas
futuras, é a possibilidade de leitura destas contradições citadas acima a partir da seguinte
disjuntiva: a) projetos de “combate à seca” fundados no cercamento das águas, no consenso
das commodities (SVAMPA, 2019) e das grandes obras hídricas, de um lado; b) projetos
alternativos, diversos e multifacetados, focados na convivência, interdependência e na
reprodução material e simbólica da vida, que sinalizam para uma aposta nas lutas pelo
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comum no semiárido, inserindo as lutas por autonomia, por reforma agrária e comunitárias
neste campo de disputas.
Para usarmos um léxico atual na América Latina/Abya Yala12, em síntese, podemos
ler esta disjuntiva apresentada acima a partir do antagonismo entre “projetos de morte” contra
“projetos de vida” (HERNÁNDEZ, 2019), entre a própria lógica do lucro e da valorização do
valor versus a possibilidade mesma de priorizar e dar a centralidade à reprodução da vida.
Defendemos também outro pressuposto deste trabalho: a indissociabilidade entre a
questão agrária e a questão hídrica, em especial no Nordeste de no semiárido, de forma que se
faz necessário apreciar conjuntamente as questões ligadas à concentração fundiária, à
propriedade privada da terra e os interesses do agrohidronegócio, por um lado, e os meandros
da gestão e da política de recursos hídricos na Paraíba, de outro. No caso nordestino, nacional
e latino-americano estamos convencidos da importância do debate hídrico, pois ele assume
grande relevância atual e tem suas especificidades, mas estas lutas em defesa das águas, no
entanto, nunca estão dissociadas das lutas por terra e território. Afinal, terra-água-vida só
podem ser entendidas como metabolismo situado histórica e geograficamente, ou seja,
enquanto território.
Esta precaução se faz necessária porque, em parte das investigações que tem como
recorte temático as questões hídricas, tal discussão aparece de forma apartada das lutas
territoriais, conferindo uma certa autonomia à questão hídrica que ela, de fato, não tem e que
os próprios movimentos, povos e comunidades tradicionais não reivindicam. Não é possível,
pois, pensar e problematizar somente os conflitos pelo uso, posse e gestão das águas sem
discutirmos a questão agrária e socioambiental, se nos permitem, a questão de fundo,
fundiária.
Por este motivo, como já ressaltamos, sempre que necessário nossa posição será a de
evitar as separações, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, e com a questão hídrica
não será diferente. Como as leitoras e leitores perceberão, no decorrer da tese tanto
discutiremos temas “agrários”, afeitos aos processos de expropriação, desapropriação e luta
por terra/território, quanto os meandros que, atualmente, informam e conformam a “gestão
dos recursos hídricos”. Todas partes de uma mesma realidade complexa e contraditória. E no
caso nordestino, ainda mais contraditória.
Abya Yala tem sido usado como um léxico político, uma auto-designação dos povos originários do nosso
continente, como contraponto à expressão América, dos colonizadores. Para mais, ver o verbete Abya Yala de
Carlos Walter Porto-Gonçalves na Latinoamericana: enciclopédia contemporânea de América Latina y el Caribe
(SADER et al., 2009).
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Recordando o poeta Patativa do Assaré, é preciso consignar e reafirmar que o
problema do Nordeste não é a seca, mas a cerca. Objetivamente não se pode ignorar os
fenômenos climáticos específicos e a existência e importância de uma geobiografia social
também muito específica, como é a caatinga. Mas estas determinações socioespaciais e
climáticas não explicam o processo social de apropriação privada representado pelas diversas
cercas – do agrohidronegócio, dos açudes e barragens, mas também dos saberes
transformados em mercadoria, que se fazem separados da vida. Faz-se necessário, pois,
compreender concretamente a questão das águas no Nordeste a partir de um conjunto de
processos sociais determinados por relações sociais historicamente produzidas, levando
também em consideração esses caminhos e descaminhos das águas nos contextos locais.
De modo especial, em contextos como o paraibano e nordestino, estes múltiplos
sentidos da água assumem uma relevância ainda maior, pois podem apontar uma visão
diferenciada na abordagem do fenômeno hídrico, entendendo a água como uma questão
epistêmica e política ao mesmo tempo, sempre vinculada ao conflito social. Neste sentido, a
água deve ser pensada como território: “isto é, enquanto inscrição da sociedade na natureza,
com todas as contradições implicadas no processo de apropriação da natureza pelos homens e
mulheres por meio das relações sociais e de poder” (PORTO-GONÇALVES, 2006a, p. 419).13
Estes elementos também estão relacionados com a própria justificativa da tese, já que
identificamos a necessidade de atualização do acompanhamento feito enquanto assessor
jurídico popular, que se traduziu no interesse em pesquisar mais a fundo a nova conjuntura
derivada da “chegada das águas” da Transposição na Paraíba. Ou seja, foi a partir de conflitos
sociais concretos que o interesse da pesquisa se construiu.
Disso derivou nosso compromisso em levar adiante para uma pesquisa em nível de
doutorado um conjunto de temas que estivessem relacionados com o contexto nordestino e
paraibano, dentro dos nossos campos de estudo e de docência, em especial do direito agrário,
socioambiental, conflitos socioambientais e sociologia jurídica e rural.
Em termos de apostas teórico-metodológicas, situamos nossa pesquisa, dentro da
tradição das teorias críticas, dentro do materialismo histórico-dialético e do pensamento
crítico latinoamericano – em especial nas referências aos estudos decoloniais e da ecologia
Devemos esta compreensão ao nosso coorientador de doutorado, o Prof. Carlos Walter Porto-Gonçalves, tanto
nas discussões realizadas dentro do LEMTO (Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades)
quanto nos insights derivados da sua participação na pesquisa de campo, em setembro de 2019. Na redação final
deste trabalho recebemos uma entrevista do próprio Porto-Gonçalves, que situa e organiza suas reflexões sobre o
tema da água e nos ajudaram a refinar nosso argumento (PORTO-GONÇALVES; AYALA, 2020).
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política. Complementarmente, utilizamos de algumas chaves do paradigma indiciário para
organizar sinais e pistas, somadas às técnicas e pressupostos da cartografia social, a fim de
organizar o processo de pesquisa empírica. A esses aportes teórico-metodológicos somamos
os aprendizados críticos em nosso processo de intercâmbio de doutorado-sanduíche no
México, em Puebla no México, no Seminário Permanente “Entramados comunitários y
formas de lo político”, vinculado à Pós-graduação em Sociologia do Instituto de Ciências
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” da Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP).
Em virtude da complexidade do tema e da construção metodológica que
desenvolvemos, apresentaremos abaixo algumas categorias adotadas na pesquisa, como forma
de explicar com mais detalhes como estas apostas foram articuladas com nossa própria
experiência. A intenção é tão somente apresentar algumas bases teórico-metodológicas e suas
influências na construção do objeto e nas decisões sobre as etapas da pesquisa de campo
desenvolvida, que se articulam para dar conta dos desafios de uma pesquisa crítica empírica
interdisciplinar, com especial diálogo entre os campos do direito, da sociologia e da geografia.
SOCIOLOGIA VIVA, ECOLOGIA POLÍTICA, PESQUISA MILITANTE E ASSESSORIA
JURÍDICA POPULAR: UM REALISMO ESPERANÇOSO
Como citamos acima, este processo de investigação social interdisciplinar valoriza
tanto as chaves teórico-políticas do pensamento crítico latinoamericano quanto do
materialismo histórico-dialético, buscando conectá-los, sem formalismos estruturalistas, à
necessidade da realização de pesquisas empíricas, a fim de produzir conhecimento novo (e
útil).
Organizar o pensamento a partir de uma apreensão teórica do processo real, em
movimento, é uma das grandes tarefas da pesquisa crítica empírica interdisciplinar, que, sem
renunciar às explicações e compreensão do real, nunca tem a resposta “definitiva” antes do
próprio processo. Por este mesmo motivo valorizamos a realização da pesquisa empírica para
“negar a teoria”, assim como a teoria pode e deve “negar a realidade” (LIMOEIRO, 1976;
RIBEIRO, 2019). Daí decorre a negação completa a uma perspectiva hipotético-dedutiva,
funcionalista ou formalista para esta investigação.
Como aprendemos e apreendemos no decorrer da pesquisa, ali onde pensávamos que
nossa construção do objeto havia sido finalizado, na verdade estava o ponto de partida para
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buscar uma “totalidade significativa”, nos termos do materialismo histórico-dialético. Há,
portanto, um conjunto de pressupostos nesta forma de pesquisar que indica sua centralidade
no conflito (social, hídrico, socioambiental e territorial). É neste confronto que podemos
indicar nosso esforço intelectual e metodológico coletivo, dentro da tradição do materialismo
histórico-dialético e do pensamento crítico latinoamericano, que, portanto, assume a tarefa e o
desafio de “investigar a realidade para transformá-la”, como nos recorda Fals-Borda (2009).
Nosso processo de construção do objeto, portanto, se deu no sentido de construir
algumas aberturas teórico-metodológicas importantes – em vez de fechá-las num conjunto de
métodos e procedimentos formais, que perdem muito da própria potência ao renunciar a
contradição e o conflito como lócus por excelência da produção do conhecimento crítico.
Nossa busca teórico-metodológica se dá, portanto, com a finalidade de evitar alguns
equívocos, mas sem buscar um fechamento teórico-conceitual a priori. A esse projeto teóricometodológico, ainda em construção, estamos chamando de sociologia viva (RIBEIRO et al.,
2018; RIBEIRO; SOUZA, 2019), com forte influência dos HMB – historiadores marxistas
britânicos (em especial de E. P. Thompson) – perspectiva que vem sendo aperfeiçoada a partir
do saber-fazer acumulado pelo Observatório Fundiário Fluminense (OBFF), coordenado pela
Profa. Dra. Ana Maria Motta Ribeiro, nossa orientadora e parceira para toda a construção
desta tese de doutorado, a quem sempre agradeceremos pela forma absolutamente original e
intensa com que leva a cabo a investigação-ação militante com seus orientandos e
orientandas.
Acreditamos na potência e na fertilidade desta proposta teórico-metodológica que vai
surgindo e se conformando a partir de diversos insights e parcerias, indicando um modo de
fazer pesquisa dentro dos marcos da teoria crítica e, ao mesmo tempo, uma perspectiva
teórico-metodológica que se adéqua aos desafios da pesquisa empírica interdisciplinar, em
especial nos campos da sociologia e direito.
Embora em construção, abriremos um diálogo sobre esta perspectiva, iniciando com
algumas ideias thompsonianas. Como já discutimos em outro trabalho 14, nos âmbitos da
sociologia e da história Edward Palmer Thompson já é considerado um autor consagrado, em
especial depois de ter publicado, em 1963, A formação da classe operária inglesa, um
clássico historiográfico crítico para compreensão do longo processo do “fazer-se da classe
Discutimos algumas questões conceituais importantes sobre Thompson (em especial o conceito de agência e
experiência humana) para pensar a trajetória de criação e consolidação do MAB no Brasil em Classe social,
identidade e luta por Direitos Humanos no Movimento de Atingidos por Barragens – Brasil (MORAIS;
RIBEIRO, 2019).
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trabalhadora”15 em 200 anos, com inovações teórico-metodológicas importantes e que ainda
hoje são profícuas para a história social “dos de baixo”. Junto com Eric Hobsbawn,
Christopher Hill e outros, foi integrante da primeira geração de historiadores marxistas
britânicos ligados ao PCB (Partido Comunista Britânico) - e que dele romperam, à exceção de
Hobsbawn – sua obra representou-se como um “divisor de águas” tanto com a historiografia
de base empírica de matriz ideológica liberal quanto com/contra autores estruturalistas dentro
do marxismo, notadamente com Louis Althusser, que Kaye caracteriza como parte uma
produção coletiva desses marxistas (KAYE, 1990).
Em nossa avaliação, E. P. Thompson assume uma perspectiva “heterodoxa” dentro
do materialismo histórico-dialético e da tradição marxista, dada a posição crítica que
assumirá, após 1956, sobre os rumos da União Soviética sob domínio stalinista. Teoricamente,
formulou severas críticas ao pensamento de Louis Althusser, que qualificou como produto do
“determinismo econômico fascinado pelo idealismo teórico” (THOMPSON, 1981, p. 20).
Assim, discutimos e sistematizamos os dados coletados que serão trabalhados em
confronto ou complemento aos debates teóricos, buscando, ao máximo, uma abordagem
metodológica dialética:
a) que evite tanto o formalismo que caracteriza a “utilização” da realidade como um
mero “por exemplo”, que servem antes de tudo para comprovar a adequação de categorias –
inclusive marxistas – anteriormente formuladas, desprezando, pois, o próprio método
materialista dialético que pressupõe a relação entre teoria e prática, entre o passado e o
presente e entre o particular e o geral; neste enfoque, o sujeito do conhecimento acaba por
comandar todo o processo de construção, dedutivamente e abstratamente;
b) mas não recaia num empirismo acrítico e, em geral, positivista, que considera a
realidade um dado “em si” e autoevidente, que não necessitaria de qualquer explicação e/ou
mediações com as estruturas da totalidade social que a condicionam e definem; neste enfoque,
o objeto do conhecimento, “real”, indutivamente, se sobressai e “se determina” sem as
necessárias mediações com a totalidade.
Destas precauções decorrem questões importantes em termos metodológicos. A
busca pela compreensão – e a adoção – do método dialético, para nós, significa portanto
muito mais do que “citar Marx”, ou afirmar que estamos utilizando de um método porque ele
orienta o autor que admiramos. Se fosse simples assim bastaria afirmar, canonicamente, que
Cabe ressaltar que o título em Inglês da principal obra de Thompson é “ The making of the English Working
Class”, que se explica por uma ideia de movimento, de “autofazer-se” da classe.
15
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nosso trabalho de pesquisa é marxista porque cita em sua maioria autoras e autores marxistas,
e que nosso método de investigação e/ou abordagem é o dialético porque estamos
influenciados pelo materialismo histórico-dialético. Em verdade, a quantidade de trabalhos
formalistas dentro da tradição marxista – um marxismo fechado e ortodoxo, diga-se de
passagem – é maior do que se pode imaginar.
É preciso, pois, sair do próprio enclausuramento e formalismo dentro do marxismo e
fazê-lo dialogar com as perspectivas críticas que renovam horizontes pós-capitalistas,
antirracistas, anti-patriarcais e decoloniais, já que o sistema que enfrentamos é um amálgama
de todas estas esferas e não pode ser corretamente analisado recortando-se a realidade da
classe separadamente das outras esferas estruturais de conformação.
Por isso valorizamos a possibilidade de construir, na pesquisa e a partir das
contradições que ela apresenta, uma relação entre sujeito-objeto que reconheça, como fizemos
anteriormente, nossas diversas predileções e influências, que conformam também o “real” que
observamos e de que fazemos parte, sem renunciar às determinações e sobredeterminações
que constituem estruturalmente a sociedade e o modo capitalista de produção. Se a isso são
somados outros aportes teórico-metodológicos é por exigência da própria pesquisa e do
conhecimento crítico que se pretende produzir, sem transformar o próprio método numa
camisa de força, mas num instrumento para transformação da realidade. Práxis.
Em síntese, buscamos evitar, pois, uma postura formalista dentro do materialismo
histórico-dialético que repete procedimentos estruturalistas ultrapassados, que ignora –
acusando de “ideológico” e “não-científico” – o conhecimento produzido com e a partir das
mediações da experiência e da agência humana. No caso de pesquisas sociojurídicas
interdisciplinares, com ricos materiais de campo, estas opções se tornam um espaço
extremamente fértil para produção de novos conhecimentos. Neste sentido, apostamos na
contradição e no conflito e no próprio conceito de experiência:
Essa agitação, esses acontecimentos, se estão dentro do “ser social”, com
frequência parecem chocar-se, lançar-se sobre, romper-se contra a
consciência social existente. Propõem novos problemas e, acima de tudo,
dão origem continuadamente à experiência – uma categoria que, por mais
imperfeita que seja, é indispensável ao historiador já que compreende a
resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo
social a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições
do mesmo tipo de acontecimento (THOMPSON, 1981, p. 15 - grifos
nossos).

Para a nossa pesquisa, entendemos e reconhecemos a importância de partirmos da
experiência social da expropriação para compreender os processos de resposta mental e
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emocional posteriores, realizando uma aproximação entre a esfera estrutural – e suas
dinâmicas socioeconômicas – e os processos ideológicos e culturais locais, assumindo a
complexidade em vez de negá-la ou formalizá-la idealmente pela “prática teórica”, como faz
uma parte da tradição ortodoxa marxista. Esta é uma das possibilidades de abrir
conceitualmente um debate sobre as questões hídricas sem reduzi-las a um conjunto de
proposições a priori, entendendo que
Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste termo não como sujeitos autônomos, “indivíduos livres”, mas como pessoas que
experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como
necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida “tratam” essa
experiência em sua consciência e sua cultura (as duas outras expressões
excluídas pela prática teórica) das mais complexas maneiras (sim,
“relativamente autônomas”) e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre,
através das estruturas de classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua
situação determinada (THOMPSON, 1981, p. 182 - grifos nossos).

Longe de negar e diminuir a importância da compreensão e crítica das sobre
determinações do Capital, o que a abertura para a experiência e a agência humana sugerem,
nos termos de Thompson, é uma compreensão mais complexa e contextual sobre como e de
que forma essas sobre determinações são realizadas, por um lado, e como estas situações de
expropriação são experienciadas – e também contestadas nas práticas concretas – pelos
grupos sociais em situação de opressão/exploração/subalternização, pelos “de baixo”.
Mapear e cartografar criticamente estes processos sociais de expropriação em sua
complexidade e ambivalências, a partir de uma abertura conceitual, é uma das consequências
mais importantes desta perspectiva teórico-metodológica. Se, como ensina Thompson,
estrutura e processo, base e superestrutura, modo de produção e cultura, não são termos
indissociáveis na tradição marxista, nossa tarefa é evitar as separações e assumir a
complexidade e a contradição para produzir conhecimentos com bases empíricas a partir
destas lições da sociologia viva, buscando criatividade e inventividade no processo de
construção do objeto e nas metodologias para a pesquisa de campo.
Por outro lado, como assumimos outras tarefas que envolvem contextos específicos
derivados da nossa empiria, nossas proposições metodológicas necessitam de outros aportes
para cumprir os objetivos desta investigação. Em se tratando de uma pesquisa que trata de
processos de expropriação na América Latina, no Brasil e no Nordeste utilizamos das chaves
do campo teórico-epistêmico-político interdisciplinar da ecologia política, que se encontra
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consolidado, em especial na América Latina16. Deste campo partem outras premissas
fundamentais que também incorporamos neste trabalho para construirmos nossos argumentos
em favor da validade e da importância analítica – e política – da categoria do “cercamento das
águas”.
Em primeiro lugar, a ecologia política parte de uma dupla crítica. Por um lado,
questiona os modelos epistêmicos voltados à discussão ambiental e ecológica como campos
autônomos, reforçando determinadas concepções essencializadas sobre a importância da
consciência ambiental, que ao fim e ao cabo naturalizam o modo de produção capitalista e
seus impactos ambientais. Esta perspectiva ambientalista em geral despolitiza a questão
ambiental e generaliza as soluções como uma espécie de responsabilidade da “humanidade”
pelos rumos da destruição ecológica.
Não é difícil perceber que tais abordagens reforçam e reproduzem as diversas
separações entre os seres humanos e a natureza e, ao mesmo tempo, são extremamente
funcionais ao modo de produção capitalista, apontando por soluções individuais ou
tecnocráticas baseadas no pensamento liberal ou neoliberal, que inclusive podem servir para
ampliação da mercantilização da própria natureza que retoricamente estes discursos dizem
combater. Daí que a ecologia política adota uma postura completamente diferente,
(re)politizando e (re)reconectando a própria discussão ambiental e ecológica dentro da
totalidade dos processos de reprodução sociometabólica.
Por outro lado, a ecologia política também se posiciona criticamente contra uma
certa tradição do pensamento marxista que repete os modelos desenvolvimentistas e suas
crenças inabaláveis no progresso infinito das forças produtivas, sem se preocupar com todas
as implicações sociometabólicas para a vida humana e não-humana – repetidas durante
séculos desde a colonização e, posteriormente, com própria Revolução Industrial – deste
mesmo “progresso” e “desenvolvimento”. Afinal, as relações técnicas não são exteriores às
relações sociais e de poder.

Por todos, indicamos dois livros que sinalizam bem os caminhos pelos quais o campo da ecologia política foi
se construindo na América Latina, ainda que qualquer tentativa de conceitualização mais rígida possa perder de
vista a riqueza de experiências e reflexões que atualmente tem sido desenvolvidas. Para uma revisão histórica do
conceito de ecologia política, desde suas origens no final da década de 70 e início dos anos 80, passando pelas
influências de autores como Martinez-Allier, Enrique Leff e James O´Connor (só para citar alguns nomes
conhecidos e consolidados), veja-se o texto de Ramos (2013). Para uma reflexão importante sobre a relação entre
o conceito de ecologia política e a crítica da modernidade/colonialidade, indica-se o texto de Introdução do livro
La naturaleza colonizada, de Hector Alimonda, considerado um dos precursores deste campo no Brasil
(ALIMONDA, 2011).
16
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Neste sentido, na nossa opinião, as reflexões e críticas da ecologia política retomam,
fortalecem e ampliam a própria questão do método materialista histórico-dialético, que como
sabemos parte exatamente da relação intrínseca entre sociedade-natureza enquanto uma
totalidade significativa, com suas “múltiplas determinações”. Defendemos que esta tradição
não necessariamente nega nem rompe com o marxismo, mas reposiciona criticamente o
próprio legado de Marx, problematizando assertivas que, no século XIX, eram naturalizadas,
mas que são imperdoáveis para um marxismo que se pretenda contextualizado e atualizado
para os desafios do presente.
Politizar a questão ambiental e “ecologizar” o marxismo talvez seja uma boa síntese
sobre o que entendemos como o campo da ecologia política 17, que tem na América Latina –
exatamente por toda a “herança” colonial destrutiva das forças da natureza e dos seus povos –
um dos seus centros irradiadores mais promissores. Essas reflexões críticas são extremamente
pertinentes quando as conectamos com as questões hídricas no atual contexto histórico, nos
permitindo pensar e formular nossas críticas a partir de uma espécie de ecologia política da
água.
Por outro lado, nossa investigação se insere na perspectiva da pesquisa militante
(BRINGEL; VARELLA, 2016) e da assessoria jurídica e advocacia popular. No que tange à
pesquisa militante, podemos apontar que esta perspectiva conta com uma longa tradição na
América Latina, ainda que apareça como novidade no Brasil, em parte pelos motivos que já
foram elencados acima acerca dos formalismos e positivismos que caracterizam as pesquisas
nas ciências sociais.
Com forte influência nas contribuições da investigação-ação (pesquisa-ação,
pesquisa participante) latino-americana, mas podendo ser pensada a partir de toda uma
herança de pesquisas ligadas aos processos de educação popular na América Latina, pode-se
dizer que o termo pesquisa militante é um amálgama de construções teórico-metodológicas
voltadas à produção do conhecimento e, simultaneamente, como parte do próprio processo de
transformação social. Assim, como já ressaltamos quando detalhamos nossa trajetória é
possível afirmar que esta proposta tem um momento prévio, ligado às atividades de assessoria

Embora possamos encontrar pistas no Marx mais jovem, com continuidade no Marx Tardio, como a que se lê
nas primeiras páginas d’A Ideologia Alemã (MARX; ENGELS, 2007) em que o autor diz que uma análise
histórica deveria partir das múltiplas relações com a natureza, de seu clima, de seu relevo, e outras relações
“naturais” e que, por razões, eminentemente pragmáticas deixava de fazer naquele momento, mas que nos
convidava a fazê-lo. Desafortunadamente não teve maiores consequências na tradição marxista.
17
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jurídica popular, que é anterior à pesquisa, e que depois se desenvolve a pesquisa militante no
decorrer da pesquisa.
Numa conceituação que consideramos pertinente e adequada para nossos objetivos
nesta pesquisa, o termo é utilizado aqui
[…] para contemplar as linhas de pesquisas associadas a diversas formas de
ação coletiva, que são orientadas em função de objetivos de transformação
social. Nesse sentido, militância seria o compromisso ético e político com a
mudança social e que, por isso, implica posicionamentos e atuações
proativas em várias áreas da vida, como a profissional e a acadêmica,
envolvendo a inserção em espaços coletivos de discussão, articulação e
mobilização com objetivo de viabilizar e potencializar lutas políticas que
representem a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Portanto, considerando a impossibilidade de dissociação entre o científico e
o político, a pesquisa militante recoloca, em um patamar digno e legítimo, as
investigações que envolvam a produção de conhecimento, a ação política e a
mudança da realidade social. Trata-se, em suma, de investigações
socialmente engajadas e politicamente posicionadas, que buscam, a partir da
produção do conhecimento, entender a realidade para transformá-la,
vinculando-se com a ideia de práxis [...] (BRINGEL; VARELLA, 2016, p.
482).

E como ressaltam Varela e Bringel, inspirados nas experiências colombianas de FalsBorda, Bonilla, Castillo e Libreros, podemos pensar neste lócus contraditório e fértil de uma
pesquisa em movimento para as nossas finalidades nesta investigação:
Após realizarem diferentes experiências, sustentam que a metodologia deve
ser sempre dinâmica e deve se modificar em função dos grupos sociais, do
pesquisador e das condições políticas locais, estando sempre conectada a
projetos de transformação social. No livro Causa Popular, Ciencia Popular,
estes autores propõem algumas técnicas para a produção de conhecimentos
através da ação (análise da estrutura de classes da região, tomar os temas e
problemas levantados pelos setores populares, busca das raízes históricas das
contradições, devolução dos resultados da investigação), ressaltando que os
conceitos e hipóteses emergentes encontram sua confirmação ou seu
rechaço no contato direto e imediato com a realidade e na utilidade que
demonstrem ter nas mãos dos setores populares. Pretendem, assim, uma
interação permanente entre a reflexão e a prática diária, continuando a
aplicar as mesmas técnicas de investigação (entrevista, análise história,
análise de arquivo, medição estatística), contudo realocadas em marcos
conceituais mais amplos e ágeis (BRINGEL; VARELLA, 2016, p. 485 grifos nossos)

Do ponto de vista tanto das finalidades quanto dos pressupostos da pesquisa que
introduzimos aqui, tais caracterizações nos acompanharão até o final. Nossa pesquisa se
justifica, afinal, dentro da perspectiva de ao menos antecipar alguns processos em curso a
partir do estudo de caso proposto, como forma de cartografar e analisar criticamente tais
processos, unindo teoria e empiria.
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Quanto aos nossos pressupostos no campo jurídico, não é possível pensar nossa
construção teórico-metodológica dissociada das vivências e experiências na assessoria
jurídica e advocacia popular. A Assessoria Jurídica e Advocacia Popular (AJP) 18 pode ser
compreendida como uma espécie de síntese da atuação contra-hegemônica que se dá dentro
do campo jurídico no Brasil. Esta perspectiva de atuação alia ou reúne estes três vetores
interligados: a assessoria política, realizada junto aos movimentos sociais organizados nas
suas pautas perante/contra os diferentes órgãos do Estado; a assessoria pedagógica, visando à
educação jurídica popular em direitos humanos; e a assessoria técnico-jurídica, ligada à
atuação perante os órgãos do sistema de justiça, utilizando o instrumental técnico-jurídiconormativo posto (TERRA DE DIREITOS; DIGNITATIS - ASSESSORIA TÉCNICA
POPULAR, 2012).
Esta bagagem é adotada tanto na atuação acadêmica como docente quanto nas
atividades práticas de assessoria jurídica mas tem importantes consequências na produção de
conhecimentos, de forma que a concebemos como uma espécie de metodologia de
investigação sociojurídica.
Nos valemos, aqui, do escritor Ariano Suassuna, paraibano da cidade de Taperoá-PB,
e um dos maiores romancistas brasileiros. Ao ser questionado em uma entrevista sobre a
questão do otimismo e do pessimismo, ele respondeu: “O otimista é um bobo, o pessimista é
um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso”. Acreditamos que esta é uma boa
definição para a AJP: é uma espécie de realismo esperançoso no campo jurídico.
Para o campo jurídico do qual fazemos parte, esta leitura através da AJP reconhece o
papel ideológico e estrutural que a esfera jurídica desempenha na manutenção do status quo,
mas também busca, por outro lado, compreender como tal esfera é apropriada, ressignificada
ou

“tratada”

a

partir

da

experiência

dos

grupos

sociais

em

situação

de

Já tivemos a oportunidade de produzir coletivamente uma publicação que mapeou e sistematizou experiências
de assessoria jurídica e advocacia popular no Brasil, com especial enfoque nas organizações de direitos humanos
(TERRA DE DIREITOS; DIGNITATIS - ASSESSORIA TÉCNICA POPULAR, 2012). Neste material,
refletimos e defendemos que as diversas experiências de assessoria jurídica e advocacia popular são indicadores
de acesso à justiça ao mesmo tempo em que representam uma perspectiva crítica de atuação no campo jurídico,
associando estratégias judiciais e não-judiciais, sempre político-jurídicas (dada a insuficiência do direito em dar
conta da complexidade dos processos de luta e resistência e a hegemonia conservadora sobretudo no campo
judicial). A AJP atua no sentido da defesa dos movimentos sociais e dos direitos humanos, em perspectiva
coletiva, sem assumir o protagonismo destas lutas, que deve ser dos próprios movimentos sociais e nunca dos
assessores ou das organizações. A bibliografia e a discussão sobre assessoria jurídica popular no Brasil já contam
com uma dezena ou centena de trabalhos científicos, teses e dissertações. Para uma discussão mais
pormenorizada destas questões, ver a recente tese de Maria José Andrade de Souza (SOUZA, 2019), que trata da
atuação da Associação de Advogados e Advogadas dos Trabalhadores Rurais da Bahia (AATR) e retira
consequências teóricas muito profícuas de uma advocacia popular em movimento e realizou um mapeamento
bibliográfico dos trabalhos que tratam sobre o tema, em teses e dissertações.
18
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opressão/exploração/subalternização e quais as consequências – não mistificadoras – desse
processo para a própria luta dentro e contra o sistema moderno-colonial capitalista-patriarcal,
sinalizando outros horizontes para além do próprio capitalismo.
Não se deve olvidar que cabe às teorias críticas do direito um esforço para recusar-se
à concepção positivista e formalista de encarar o direito, enquanto sistema ordenado de
normas prescritivas direcionadas a regular o todo social, garantidas pelo aparelho de coerção
estatal, que situa a ciência jurídica como um espaço teórico privilegiado para depurar,
classificar e organizar este direito posto, sem qualquer reflexão crítica.
Conforme a perspectiva metodológica adotada, ter-se-ia que uma construção
pluralista e insurgente do direito revisitada pelas análises de E. P. Thompson poderá colaborar
com o processo de aliar teoria e prática, evitando “jogar fora o bebê junto com a água” –
postura que em geral despreza a atuação dentro e através das formas do direito em virtude da
crítica ao seu papel ideológico e conservador do status quo.
Consideramos que esta esfera de “regulação social alienada”, ao mesmo tempo em
que reproduz e impõe os interesses das classes dominantes em virtude de sua íntima relação
com a forma mercantil, também é forçada histórica e culturalmente a incorporar, de maneira
contraditória e precária, direitos das classes e grupos subalternizados, a contrapelo. Com isso,
consideramos importante reconhecer a historicidade não só da forma jurídica mas também de
sua crítica. Esta parece ser uma pista importante para o pesquisador, ao mesmo tempo
incorporando novas análises e teses, mas sobretudo verificando suas capacidades de
articulação com o concreto pensado, dentro de um processo comprometido com aspectos
práticos, empiricamente verificáveis.
É por isso que defendemos, também, que a assessoria jurídica e advocacia popular
transcende uma prática ou um conceito para tornar-se, a partir desta práxis, uma espécie de
ferramenta metodológica de investigação sociojurídica, na qual o conhecimento técnicojurídico e a atuação do assessor ou assessoria interfere conscientemente no próprio processo
de pesquisa, na medida em que observa e coproduz, junto aos movimentos e/ou grupos
assessorados, novos olhares e novas questões, internas e externas ao campo jurídico, que são
objeto da investigação.
Assim, adotamos uma perspectiva que, também fundada no materialismo históricodialético, no pensamento crítico decolonial e na ecologia política, busca conectar e relacionar
uma reflexão teórica sobre o papel do direito nas sociedades capitalistas contemporâneas, mas
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conectá-las aos desafios concretos que emergem das lutas e resistências dos movimentos
sociais do campo. Por este motivo, defendemos que “a lei importa”, tal como E. P. Thompson
afirmara quando de sua célebre discussão sobre “O domínio da lei”, em Senhores e Caçadores
(1987, p. 348 e ss).
Dialeticamente, portanto, a estratégia da pesquisa foi definida por exigência do
próprio objeto em sua dinâmica e movimento, enriquecida pelas opções e apostas teóricometodológicas acima expostas. Desta maneira pudemos buscar a coerência entre as decisões
metodológicas e a verificação das “múltiplas determinações não-aparentes do real” que
caracteriza o materialismo histórico-dialético, enquanto desafios não só teórico-críticos, mas
também empíricos numa pesquisa de campo crítica e interdisciplinar.
Nossa perspectiva ser esforça para construir pontes entre, pelo menos, três campos
do conhecimento, quais sejam: a Sociologia, a Geografia e o Direito. Neste esforço
interdisciplinar, acrescentamos que as experiências de cartografia social nos foram muito
importantes para colaborar nas estratégias da pesquisa de campo. Quando ressaltamos a
existência de um novo caminho das águas, podemos entendê-lo como um processo de
(re)territorialização do agrohidronegócio (THOMAZ JÚNIOR, 2010) no Estado da Paraíba,
que nos coube avaliar criticamente, sistematizar e cartografar em campo a partir das
ferramentas que dispúnhamos, inclusive georreferenciando os pontos visitados e construindo
mapas.
Estas tarefas de aprendizagem das ferramentas de cartografia também fizeram parte
do processo da pesquisa, já que nos desafiamos a produzir nossos próprios mapas na tese a
partir destes materiais georreferenciados. Embora podendo receber um melhor tratamento
“técnico”, esses mapas produzidos são também resultados de um esforço para dar visibilidade
aos contextos/conflitos socioambientais locais que foram estudados, fator que fortalece as
decisões teórico-metodológicas ancoradas na pesquisa militante a que já fizemos referência.
Este processo de sistematização e cartografia dos caminhos das águas dialoga com as
experiências no campo da geografia agrária crítica, exatamente por constatar que todos os
processos de expropriação e de resistência têm uma base material e socioespacial, se
manifestam concretamente em lugares específicos; e, portanto, têm na sua dimensão territorial
uma faceta absolutamente fundamental para compreender os conflitos e as contradições
(ACSELRAD, 2008; PORTO-GONÇALVES, 2006b, 2010).
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Em último lugar e de forma complementar, apontamos a influência do paradigma
indiciário na nossa tese, especificamente nas partes em que retratamos as aves e as músicas.
Como resultado daquelas intuições e memórias mapeadas no início da pesquisa acerca do
canto de Acauã, já citado, percebemos que outras aves nordestinas eram retratadas em
músicas e se relacionavam com nossas inquietações. Apontavam um conjunto de elementos da
cultura popular e do imaginário coletivo nordestinos, que passaram também a nos motivar e
acompanhar na pesquisa, cada um sinalizando ao seu modo algumas aberturas para construção
de problematizações para a pesquisa, como o Carcará e a Asa Branca, o Assum-Preto e a
Graúna. Este processo nos remeteu à atitude de um detetive que vai em busca das provas para
solucionar seu caso e encontra, no meio do caminho e sem qualquer intencionalidade
previamente estabelecida, um achado, nos levando a estudar um pouco mais o paradigma
indiciário formulado por Ginzburg (1989).
Articulando razão e sensibilidade, ensina Rodrigues 19, o paradigma indiciário
valoriza a aproximação emocional do observador com o seu objeto e aponta a experiência
também como experimentação (RODRIGUES, 2005). Neste sentido, para além de todas as
aberturas conceituais e metodológicas já citadas que configuram, digamos, o núcleo central da
nossa argumentação científica nesta pesquisa, contamos com essa inflexão indiciarista para
dar sentido também a essa presença inusitada e imponderável das aves na nossa tese, a que
atribuímos sentido e relevância a partir de outros achados que foram sendo feitos e estão
profundamente interligados com nosso saber-fazer nordestino.
Embora inusitados e imponderáveis dentro do contexto da pesquisa – e exatamente
por este motivo – algum tempo depois nos convencemos que a referência às aves, seus voos e
sobretudo às músicas sobre elas eram também uma boa estratégia para contrapor e disputar os
sentidos materiais e simbólicos das cercas que caracterizam o modo de produção capitalista,
sobretudo a partir dos anúncios e das denúncias que estas narrativas podem apresentar quando
contextualizadas às práticas sociais e históricas. Estas aves nos acompanharão, assim, até o
final da pesquisa, e buscaremos evitar qualquer perspectiva de domesticação ou folclorização
do que para nós é extremamente rico e valoroso na cultura nordestina, em respeito à própria
criticidade e ao nosso lugar de fala.
Agradecemos à Profa. Dra. Márcia Barros F. Rodrigues pela Oficina sobre o Paradigma Indiciário realizada
nos dias 28 e 29 de setembro de 2016. Em parceira com o Observatório Fundiário Fluminense (OBFF), a
professora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Indiciárias (NEI) da Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES) realizou uma roda de conversa e posteriormente apresentou as possibilidades teórico-metodológicas do
paradigma indiciário, a partir dos nossos temas de pesquisa.
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Mais do que um instrumento discursivo ou estético, pois, nos arriscaremos a pensar
estas aves e músicas como um instrumento metodológico auxiliar. A emoção pode e deve nos
ajudar a construir um conjunto de verdades prováveis, que também é uma forma de
conhecimento não restrito ao controle racionalista/positivista, como ensina Rodrigues (2005).
Não como forma de negar a objetividade e o rigor do conhecimento científico almejado, mas
para assumir neste contexto da pesquisa uma abertura para uma espécie de “rigor flexível”
derivado destes sinais, que dialogam fortemente com nosso próprio imaginário e vivências
enquanto pesquisador nordestino e, portanto, com parte do procedimento de sentipensar o
Nordeste/com o Nordeste.
Para as finalidades desta Introdução, nos restam agora dois pontos importantes:
apresentar as etapas da pesquisa e expor uma breve síntese dos capítulos que foram
construídos.
BREVE SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ETAPAS DA PESQUISA
Podemos dividir as etapas da pesquisa em algumas fases, iniciadas em setembro de
2016 com nossa mudança para a cidade de Niterói-RJ, que perdurou até a escrita final da tese.
Destacamos, previamente, um destes fatores imponderáveis que ajudaram a constituir
nosso processo da pesquisa integrado com a própria vida cotidiana, a partir das vivências
numa nova cidade. Morando em Niterói, pudemos compartilhar inquietações e reflexões com
um grupo de pesquisadores e pesquisadoras dividindo um apartamento coletivo, que ficou
conhecido como Comuna Nordestina, ou simplesmente Comuna. Embora tivesse esse nome
pela presença de nordestinos, foi um espaço de acolhimento/moradia para várias pessoas de
outros Estados da Federação.
Para além do espaço de vivência e de interação cotidiana, este espaço simbólico e
afetivo foi um oásis para nossa fase de moradia em Niterói, nas proximidades do campus do
Gragoatá, no Bairro de São Domingos. Destacamos estes fatos como partes do processo de
pesquisa, pois sem a Comuna muitas das reflexões e sínteses aqui produzidas não teriam sido
realizadas. Tanto nas aulas da pós-graduação quanto nos cafés reflexivos; entre seminários,
leituras de textos e rodas de conversa, mas também nas rodas de samba e nas mesas de bar nas
proximidades da UFF e no Centro do Rio de Janeiro; na tapioca, no café e no cuscuz
cotidianos que afirmavam a nossa nordestinidade no Rio de Janeiro, que nem sempre é um
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ambiente/território receptivo para nós, que vínhamos de fora. Na potência da produção do
comum que se inicia e se forja no cotidiano como experiência coletiva.
Nosso lema: para cada teoria uma música, para cada música uma piada, para cada
piada uma reclamação, não necessariamente nesta ordem. Entre teorias e músicas, entre
piadas e reclamações, entre sínteses teóricas profundas, lágrimas e muitos sorrisos, fazemos
questão de inserir orgulhosamente a Comuna como uma parte integrante desta pesquisa. Aos
que a conheceram e que foram testemunhas de sua potência afetiva e também teórica,
agradecemos de coração. Aos que não a conheceram, devemos ressaltar um ponto muito
importante que está umbilicalmente ligado aos objetivos desta tese: não se faz pós-graduação
crítica e interdisciplinar sozinho, não se faz pesquisa crítica sem integração e sem interação
sincera e abertura ao outro. Sigamos juntos: “E que a música, seja a nossa teoria, e a teoria o
nosso jeito de lutar”20.
Ditas estas palavras devemos destacar que em todo o percurso do doutorado foram
realizadas diversas reuniões de orientação. Nestas reuniões eram definidas atividades entre o
pesquisador e a orientadora, acompanhamento realizado com um grau de comprometimento e
parceria que transcendem e muito o processo de pesquisa. Parte do “nós” desta pesquisa, sem
qualquer dúvida, deriva desta nossa parceria com a orientadora no processo de construção do
conhecimento.
Foram planejadas, primeiramente, um conjunto de atividades de aprofundamento
teórico-conceitual, a partir das disciplinas cursadas no primeiro ano de doutorado, escolhidas
em comum acordo entre orientando e orientadora, para iniciar a construção dos
enquadramentos teóricos mais gerais do pré-projeto de pesquisa já citado.
Destacamos que já no primeiro semestre do doutorado pudemos cursar não só as
disciplinas internas do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito, mas também
buscamos nos aprofundar em disciplinas de outras Universidades Públicas do Rio de Janeiro,
a exemplo da UFRRJ e UFRJ. Além disso, participamos das aulas em outros cursos de Pósgraduação dentro da própria UFF, em especial no Programa de Pós-graduação em Geografia,
oportunidade na qual conhecemos o LEMTO (Laboratório de Estudos e Pesquisas em
Movimentos Sociais e Territorialidades) e o Prof. Dr. Carlos Walter Porto-Gonçalves, que
posteriormente se tornou coorientador desta pesquisa. Elaboramos um quadro, como anexo,
em que estas disciplinas cursadas são detalhadas (ANEXO 1).
20

Trecho de uma música coproduzida por integrantes da Comuna, que se chama Samba da Comuna.
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No início de 2017, mais precisamente no mês de fevereiro, realizamos uma fase de
pré-campo na Paraíba, para levantamento de dados documentais referentes ao processo
administrativo que envolve a Barragem de Acauã. Transcrevemos abaixo notas retiradas de
nosso próprio relatório que aponta quais as principais atividades desenvolvidas nesta fase:
a) visita à cidade de Campina Grande e conversa com a liderança do
Movimento de Atingidos por Barragens;
b) participação, como ouvinte, de um Seminário de Gestão Estratégica das
Águas, também em Campina Grande;
c) visita ao distrito de Pedro Velho, uma das comunidades atingidas pela
Barragem de Acauã, inclusive com o georreferenciamento de alguns pontos
importantes como os cemitérios da comunidade no leito do Rio Paraíba e a
casa de alguns moradores que “reapareceram”;
d) conversa com o Presidente do Sindicato dos Urbanitários de Campina
Grande, servidor da Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba (CAGEPA),
sobre as questões ligadas à gestão da água num contexto de estiagem e de
“chegada das águas” do Rio São Francisco.

Voltando a Niterói, pudemos realizar as primeiras sínteses teóricas derivadas das
disciplinas cursadas, com a produção de artigos e ensaios, além disso realizamos nossas
atividades de estágio docência, exatamente tratando dos temas das teorias críticas do direito
para alunos da Faculdade de Direito da UFF21.
Paralelamente a isso, e seguindo a tradição de atuação extensionista no âmbito do
Observatório Fundiário Fluminense, pudemos participar de algumas atividades de campo e de
assessoria jurídica popular, tanto com camponeses/ribeirinhos de Serra Queimada no Vale do
Guapiaçu, ameaçados pela construção de uma barragem, em Cachoeiras de Macacu-RJ;
quanto aos camponeses do projeto de Projeto de Desenvolvimento Sustentável – PDS
Sebastião Lan II, em conflito há mais de 20 anos para efetivar seu direito à terra, nas bordas
da Reserva Biológica Poço das Antas, nos municípios de Silva Jardim e Casimiro de AbreuRJ. Nos dois conflitos acima, acompanhamos atividades que estavam sendo desenvolvidas por
Disciplina: Temas de Sociologia e Direito I - Teorias críticas do Direito e Lutas Sociais. Nesta disciplina de
estágio docência realizado em parceria com a então doutoranda Maria José Andrade de Souza, foram realizados
09 encontros com duração de 04 horas cada, com três blocos temáticos: a) No módulo I - Educação Jurídica,
Teorias Críticas do Direito e Assessoria Jurídica Popular – foi possível revisitar e sistematizar algumas
tendências teóricas ligadas ao direito crítico e suas repercussões para análise da assessoria jurídica e advocacia
popular, a partir da leitura de textos sobre o Direito Alternativo, o Pluralismo Jurídico, o Direito Achado na Rua
e o Direito Insurgente; b) No módulo II - Experiências de Assessoria Jurídica e Advocacia Popular – foi possível
uma reflexão mais prática e contextualizada sobre os significados atribuídos à luta (por direitos) dos
subalternizados, favorecida pela participação de um companheiro advogado popular e pesquisador que atuava no
campo agrário baiano (Professor e Advogado Lucas Vieira). No formato de uma “roda de conversa”, o
convidado compartilhou experiências sobre o seu trabalho, os obstáculos e as tensões em torno dos conflitos
agrários diante das instituições jurídicas; c) No Módulo III - Armadilhas e Estratégias no Campo Jurídico e na
Luta por Direitos – foi possível problematizar a especificidade do fenômeno jurídico no contexto das lutas
sociais e propor algumas sínteses, no esforço de entender como os movimentos sociais e a AJP mobilizam esse
instrumental e quais as concepções de direito que emergem desse processo (conflituoso) de interação.
21
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companheiros da pós-graduação integrantes do OBFF22 e de outros grupos de pesquisa e
extensão23.
O segundo semestre de 2017 se notabilizou pela nossa participação em diversos
eventos e a apresentação de trabalhos em eventos, além da participação no Encontro Nacional
do Movimento de Atingidos por Barragens, que ocorreu exatamente no Rio de Janeiro em
outubro de 2017 e num grupo de estudos sobre bens comuns no LEMTO.
Paralelamente, o processo de sistematização documental para a pesquisa foi se
construindo, com vistas a apresentar, no final de 2017, uma atualização do projeto de pesquisa
dentro da disciplina de Seminário de Tese I, que continuou até o início do ano de 2018 quando
realizamos nossa qualificação do doutorado, realizada em Abril de 2018. Neste material
realizamos uma revisão teórica e uma análise documental sobre a situação da Barragem de
Acauã, que acabou por ser o documento-base para a elaboração do segundo capítulo desta
tese.
No momento da qualificação realizamos algumas proposições para as etapas da
pesquisa de campo, já sabendo do resultado da seleção de nosso projeto de trabalho para o
estágio de doutorado-sanduíche em Puebla no México, de forma que foi possível receber as
contribuições da banca de qualificação tanto para as etapas da pesquisa de campo quanto para
o intercâmbio.
Dois meses depois decidimos efetivar a principal etapa da pesquisa de campo antes
da ida ao México, o que efetivamente ocorreu entre julho e agosto de 2018, poucas semanas
antes da nossa viagem. O planejamento desta etapa da pesquisa de campo será explicado
detalhadamente mais abaixo, em tópico apartado.
No caso da nossa experiência no México, em apertada síntese, podemos destacar que
neste estágio de seis meses desenvolvemos o plano de trabalho intitulado “Grandes projectos
hídricos, conflictos territoriales y luchas en defensa del agua: entre los nuevos cercamientos
y la apuesta de lo común”. Fomos orientados e tutoreados pela Profa. Dra. Raquel Gutiérrez
Aguillar, grande pesquisadora e socióloga sobre os feminismos e as lutas para produção do
comum na América Latina numa chave comunitário-popular; mas também contamos com a
orientação das Professoras Lucía Linsalata e Mina Lorena Navarro Trujillo, ambas coVitor Cadorin, no caso de Serra Queimada e Rodolfo Menezes, no caso do Sebastião Lan II.
Em especial, destacamos a parceria com Bernardo Xavier dos Santos Santiago, que participava do Mestrado
em Direito Constitucional (PPGDC/UFF), Pedro D’andrea Costa, do Mestrado em Geografia (PPGG/UERJFFP), Alexander Panez, do Doutorando em Geografia (PPGeo/UFF) e Bárbara Pelacani, Mestranda em Educação
(PPGE/UNIRIO). Companheiros de pesquisa-ação no desafio de desenvolver pesquisas críticas e interdisciplinares
com os quais aprendemos muito.
22
23
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coordenadoras do já citado Seminário Permanente “Entramados comunitários y formas de lo
político”. Uma oportunidade ímpar para conhecer e aprofundar estudos acerca das lutas pelo
comum na América Latina, com reflexões instigantes sobre os processos de luta em defesa das
águas e dos territórios, sob forte influência dos estudos de ecologia política, feminismos, lutas
por autonomia em horizontes comunitário-populares contra as separações produzidas pelo
amálgama capitalismo-patriarcado-colonialismo. Um ambiente política e academicamente
muito rico e pulsante, comprometido com as lutas sociais e com a renovação do pensamento
crítico sob inovadoras bases epistêmicas e metodológicas.
Neste estágio, que foi acompanhado também pela nossa orientadora de doutorado do
Brasil (que esteve em Puebla como Professora Visitante durante cerca de quatro meses entre
novembro de 2018 e fevereiro de 2019), pudemos participar das disciplinas ministradas pelas
professoras tanto na turma do doutorado como do mestrado, apresentando o estágio da
pesquisa, além de participar de seminários e eventos acadêmicos e realizar atividades de
campo relacionadas ao tema das lutas em defesa da água na região da Serra Norte de Puebla e
sobre a Rede de Sistemas Comunitários de Água na região metropolitana da cidade do
México.
No final do estágio, organizamos conjuntamente o Conversatorio Internacional
Brasil-México (UFF-BUAP): Por una sociología desde abajo: el papel de la metodología de
campo en la investigación sobre formas no capitalistas de reproducción de la vida, entre os
dias 6 e 7 de fevereiro de 2019, momento no qual foi possível realizar um intercâmbio de
experiências. Os resultados deste Conversatório foram transformados em um Dossiê temático
para a Revista Confluências, do nosso Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito e
publicados na segunda edição do ano de 2019, volume 21 (RIBEIRO, 2019).
Estas decisões permitiram que o estágio de seis meses fosse realizado já com grande
parte do material coletado na pesquisa de campo em mãos, ainda que o processo de
sistematização e análise não estivesse pronto, sobretudo pelo volume de material. Dada a
importância da etapa de pesquisa de campo realizada para o produto final desta pesquisa,
apresentaremos as suas principais características abaixo.
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O caminho (e o campo) se faz caminhando: sobre a pesquisa empírica no novo caminho
das águas
Após a preparação/construção teórico-conceitual, a participação em eventos e
seminários, a reconstrução dos objetivos, hipóteses e problemas do projeto da tese e a
realização da qualificação do doutorado com uma análise das fontes indiretas de natureza
documental, com enfoque numa revisão sobre a Barragem de Acauã, nos preparamos durante
os meses seguintes para a realização da pesquisa de campo no novo caminho das águas.
Nossa intenção nesta etapa da pesquisa foi percorrer, de carro, o caminho artificial
das obras, realizando entrevistas e georreferenciando os pontos de interesse no mapa, obtendo
também fotografias que revelassem os aspectos centrais tanto da própria obra como da
situação das populações locais. Esse processo se deu após ter sido realizada uma rodada de
entrevistas em órgãos públicos na capital do Estado, João Pessoa. Assim, a pesquisa exigiu da
equipe de campo a construção de estratégias diferenciadas que se impunham em cada passo
do caminhar a fim de compreender melhor o contexto local e suas principais determinações.
Deve ser reforçado que o planejamento do campo foi resultado da parceria entre o
pesquisador e sua orientadora, seguindo o saber-fazer das experiências já consolidadas no
âmbito do Observatório Fundiário Fluminense (OBFF). Neste saber-fazer, em debate
permanente, orientandos e orientadora partem juntos para a pesquisa de campo ao menos uma
vez na condução da pesquisa empírica. Este fato pressupõe uma disponibilidade e
compromisso fora do comum dentro da Academia, sobretudo diante da falta de apoio
financeiro para realização de toda esta etapa. Tal experiência demanda uma organização e
planejamento ainda mais refinados, haja vista a diversidade e intensidade das visões
compartilhadas tanto na construção e coleta de dados quanto na sua sistematização. O
trabalho coletivo, neste caso, não é somente um artifício retórico do exercício sociológico
desenvolvido, mas o resultado vivo de uma experiência acumulada de pesquisa e extensão
envolvendo a realidade rural e camponesa, do qual nos sentimos parte e coprodutores.
Por outro lado, tratando-se de uma pesquisa que se insere na perspectiva da já citada
pesquisa militante (BRINGEL; VARELLA, 2016), decidimos coletivamente que era
imprescindível a presença do movimento social organizado – no caso, do Movimento de
Atingidos por Barragens (MAB) – durante todos os dias de percurso no campo. Desta forma
dois militantes do movimento – um companheiro e uma companheira – participaram e
coproduziram as informações e análises.
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Também se decidiu que o percurso planejado levaria em consideração a existência (e
o contato prévio realizado através de telefone) de áreas de assentamentos rurais ligadas aos
dois principais movimentos do campo na Paraíba – a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o
Movimento de Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) – que se disponibilizaram a fornecer
informações e contatar as lideranças e comunidades por onde passam as obras do Canal
supracitado. A própria informação sobre a passagem do Canal por áreas da reforma agrária foi
um dado relevante obtido no campo que demandava maior compreensão e detalhamento,
como veremos nos Capítulos 3 e 4 desta tese.
Estes apontamentos metodológicos são importantes para reforçar que nossas opções
permitiram o entrecruzamento de olhares e percepções, já que o objetivo não era somente
“documentar” a situação vivida. A realização das entrevistas e coleta de relatos em campo
visava contar com o olhar militante e a experiência social dos próprios movimentos na leitura
desta realidade. Desta forma os atingidos pela Barragem de Acauã, que viveram impactos e
violações, poderia também retransmiti-la. Ressalte-se que também os atingidos de Acauã não
conheciam uma grande parte deste “novo caminho” aberto pelas obras do Canal, de forma que
este processo redundou num triplo aprendizado: para nós, que estávamos na condição de
pesquisadores, para os atingidos “de ontem” e para os potenciais atingidos “de hoje”.
Reconhecer e valorizar que o processo de pesquisa se dá no encontro de saberes e de
experiências compartilhadas, portanto, foi uma das apostas desta estratégia metodológica para
esta etapa da pesquisa de campo.
Estas opções se revelaram decisivas no processo da pesquisa empírica, pois todas as
discussões e reflexões foram devidamente gravadas, inclusive as conversas realizadas no
decorrer do percurso, transformando-se o carro numa espécie de fórum de debate permanente
(com o auxílio do gravador, foi possível recuperar esses debates para a sistematização da
pesquisa).
Paralelamente, consideramos importante também realizar entrevistas e compreender
como estavam sendo planejadas as obras por parte dos órgãos do Estado, a fim de identificar
discursos que permitissem compreender as problemáticas apontadas pelos “de cima”. Assim,
além do percurso de quatro dias pelas obras (de 28 a 31 de julho de 2018), foram realizadas
diversas entrevistas um dia antes na cidade de João Pessoa, em especial com servidores de
Secretarias de Governo responsáveis pela obra, além de uma entrevista com um representante
do agrohidronegócio canavieiro na Paraíba, da Associação dos Plantadores de Cana da
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Paraíba – ASPLAN. As informações coletadas com os órgãos públicos previamente ao
percurso do Canal foram de extrema importância para nos prepararmos melhor, bem como
para serem repassadas aos membros do MAB que nos acompanhariam no percurso.
Sobre a situação atualizada e as expectativas para os atingidos de Acauã era
fundamental também obter informações junto à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
do Ministério Público Federal (PRDC-MPF), que acompanha há anos as situações de
violações de direitos humanos relacionadas às populações atingidas, de forma que também
agendamos uma entrevista com o Procurador Regional do Cidadão Dr. José Godoy Bezerra de
Souza, reconhecido pela sua atuação em defesa dos direitos humanos no estado da Paraíba.
Para as atividades em campo utilizamos o aplicativo Locus Map para o
georreferenciamento dos pontos visitados, conforme se pode observar no mapa abaixo com as
cores representando cada dia de percurso:
Mapa 3 - Percurso dos pesquisadores no novo caminho das águas (2018)

Fonte: Elaboração própria (2019)

Assim, buscamos compreender os diversos sentidos, impactos e padrões na
construção do Canal Acauã-Araçagi junto às populações locais, trazendo, deliberadamente, a
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experiência dos camponeses atingidos no contexto da construção da Barragem de Acauã para
dentro da pesquisa sobre o Canal, inclusive para que eles pudessem realizar as entrevistas,
fotografar o que consideravam interessante e coletar os dados conjuntamente. Também nos
serviu de exemplo metodológico a experiência de observação participante e assessoria
realizada por Ana Maria Almeida da Costa (2018). Em sua tese de doutorado em Serviço
Social na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a pesquisadora sistematizou um
processo de lutas e resistências dos camponeses impactados pelo projeto Minas-Rio e
Complexo Industrial e Portuário do Açu, tendo percorrido, com as atingidas e os atingidos, os
caminhos “dos mares para as montanhas e das montanhas para os mares” (COSTA, 2018).
Deve-se acrescentar que nossa relação, a partir da assessoria jurídica e advocacia
popular, com a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e com o Movimento de Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST) no Estado da Paraíba foram fundamentais para conseguir elaborar
um planejamento que contemplasse prioritariamente as áreas de assentamentos rurais ligadas
a estes dois movimentos que foram impactadas pelo Canal.
Neste sentido consideramos que a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento
de Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST) também coproduziram os dados desta pesquisa, na
medida em que foram contatados previamente para, durante os dias de percurso, relatarem as
situações experienciadas pelos atingidos em áreas de assentamento. Esse encontro entre
movimentos no caminho das águas pode ser considerado um dos pontos altos da investigação
e se revelou uma estratégia fundamental para a coleta de dados e avaliação mais criteriosa
sobre os impactos locais, completamente invisibilizados nos relatos colhidos junto aos órgãos
do Governo do Estado.
Como utilizamos instrumentos e técnicas inspiradas na cartografia social
(georreferenciamento dos pontos visitados, utilização de mapas, gravação do percurso
realizado de carro, etc), nossa intenção era permitir um processo de sistematização posterior
da própria pesquisa da forma mais minuciosa possível, o que constituiu um acervo importante
que poderá, inclusive, ser objeto de outros recortes de pesquisa-ação dentro daquele território,
ou, pelo menos, servir de base cartográfica para outras iniciativas em parceria com os
movimentos. Deve-se ressaltar que esta estratégia só foi possível pela colaboração de
Francisco Vilar de Araújo Segundo Neto, integrante do LEGAT-UFPB (Laboratório de
Geografia das Águas e Território da UFPB), sob orientação do Prof. Dr. Pedro Costa Guedes
Vianna. O pesquisador nos disponibilizou os primeiros mapas com os trechos do Canal
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decorrentes de sua pesquisa de mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente na
UFPB (ARAÚJO SEGUNDO NETO, 2016), e nos orientou para a utilização dos aplicativos
de GPS no decorrer da viagem de campo. Posteriormente, no momento em que estávamos
elaborando os mapas para esta tese, o pesquisador novamente colaborou, desta vez com a
disponibilização de alguns shapefiles24. Por este motivo agradecemos ao LEGAT e ao
pesquisador.
Para pesquisadores da área do direito (e também da sociologia), a utilização deste
instrumental técnico e geográfico especializado geralmente é “terceirizada”, no sentido de que
os mapas e as informações são encaminhados para outras pessoas que serão responsáveis pela
elaboração dos mapas necessários à caracterização do território estudado; ou são utilizados
mapas e referências já elaboradas por outras pessoas com a devida referência. Ousamos
aprender, no curso do doutorado, as técnicas mais básicas destes programas para elaborar
nossos próprios mapas, de forma que deixamos consignado que os méritos e os deméritos
destes mapas elaborados são de nossa total responsabilidade25. Um desafio que também
assumimos foi o de compreender o tempo/processo do doutorado como um momento de
novas aprendizagens, inicialmente estranhas ao objeto e à proposta da pesquisa, mas que
foram sendo “exigidos” por ela. Sempre na busca do fortalecimento de uma formação crítica e
interdisciplinar.
Já no caso das gravações, foram utilizadas técnicas variadas, desde capturas
espontâneas em som ambiente (como ocorreu dentro do carro com o consentimento dos
pesquisadores) como também foram realizadas entrevistas e coleta de depoimentos mais
longos e semiestruturados, a depender do interlocutor ou interlocutora, com o objetivo de
compreender como se deu o processo de construção nas áreas visitadas. Neste processo
também foi muito importante o papel da liderança do Movimento na tomada de diversos
depoimentos, sem as formalidades de uma entrevista tradicional, já que se tratava de uma
conversa entre atingidos buscando compreender “o ontem e o hoje” daquele processo.
Também foi elaborado uma espécie de “diário de campo fotográfico” durante todo o
percurso, com as respectivas legendas escritas em caderno de campo pela orientadora, para
Shapefiles são arquivos de dados que contém informações geográficas, como polígonos, pontos e linhas
georreferenciados. Estes arquivos são abertos e editáveis nos respectivos programas de computador responsáveis
pela produção de mapas, como o Qgis e o ArcGis.
25
Aproveitamos o ensejo para mencionar que no nosso estágio no México também tivemos a oportunidade de
participar de uma oficina sobre mapeo participativo com a utilização do software Qgis, na cidade de Cuetzalan,
na Serra Norte de Puebla, que foi bastante importante para referendar nosso interesse na produção dos mapas
para a pesquisa.
24
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compreender o contexto de feitura de cada fotografia, fato que colaborou enormemente com a
sistematização posterior. Ademais, as fotografias foram realizadas na maior parte do percurso
pelo membro do movimento social-pesquisador, de forma que foi a partir do seu olhar que
foram captadas uma parte das imagens da pesquisa de campo.
A hipótese que orientou especificamente o trabalho de campo, como não poderia
deixar de ser após todo o percurso teórico-metodológico apresentado até aqui, era a seguinte:
as populações não seriam beneficiadas pela passagem do Canal e a experiência social dos
atingidos identificaria situações similares, numa espécie de método especular, onde os
atingidos “de hoje” poderiam se ver nos atingidos “de ontem” e vice-versa, como num
espelho mediado pela realidade concreta. Tal espelho, no entanto, não refletia uma imagem
idêntica entre as situações de ontem e de hoje, mas servia de enquadramento ao processo
permanente de cercamento das águas na Paraíba ao longo de, pelo menos, 20 anos.
Elaboramos um quadro sobre os dias de percurso e as principais atividades realizadas,
incluindo as entrevistas realizadas com os órgãos públicos, que estão no Anexo 2 deste
trabalho.
Ressaltamos que o nosso objetivo era chegar no final do trecho 2 do Canal, mais
precisamente no município de Araçagi onde se situa a outra barragem, num total de cinco dias
de atividades. No entanto, entre o percurso planejado e o percurso efetivamente realizado
ocorreram algumas modificações próprias das situações de campo: as obras do Canal só
estavam efetivamente sendo executadas até o município de Mari-PB, de forma que preferimos
priorizar uma visita técnica ao canteiro de obras para entrevistar os técnicos responsáveis in
loco, elemento que se revelou central para os propósitos finais da tese.
De todo o exposto, destacamos que as opções metodológicas da pesquisa de campo
no novo caminho das águas se deu não somente como forma de mera “denúncia”, nem
tampouco somente para cartografar os múltiplos processos de despojo, mas encontrar nas
frestas26 desse processo hegemônico, as possibilidades e manifestações de outros sentidos
para a resistência, no sentido defendido por Linsalata:
Na estadia em Niterói e no Rio de Janeiro, muitas foram as apresentações e muitos foram os Rios de Janeiro:
do samba, dos morros, das praias, das festas. Luís Antônio Simas, professor de história e escritor carioca, nos
apresentou através dos seus textos vários “Rios” de Janeiro, todos fortemente influenciados pelas religiões
africanas e ameríndias, em especial o candomblé e a umbanda. Defende a necessidade de um olhar mais acurado
para os encantamentos e as “terreirizações” da cidade, produzidas na rua e pela rua, num processo de reinvenção
da vida e de permanente movimento que não se submetem à domesticação colonizadora, mesmo em situações
precárias. Para ele é nas frestas e nas festas que a vida se encanta e a resistência se manifesta, desde os tambores
dos terreiros até as rodas de samba.
26
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Ninguna forma de dominación – menos aún la dominación estatal – podría,
en efecto, entenderse correctamente sin tomar em cuenta aquello en contra
de lo cual está conformada. El concepto de lucha de clases de Marx se
refiere a este antagonismo/contradicción permanente entre dos (o más)
posibilidades de conformación de la vida social expresada
respectivamente por quien domina, y reitera día tras días su
dominación, y por quienes intentan escapar de o trastocar esta forma de
dominación. Dicho em outras palabras, no hay dominación sin resistencia;
entre dominación y la subordinación existe siempre alguna forma de
resistencia (LINSALATA, 2015, p. 334 - grifos nossos).

Além desta etapa mais longa da pesquisa de campo, realizada entre Julho e Agosto de
2018, realizamos em Setembro de 2019 uma outra viagem a campo, desta vez retornando às
comunidades atingidas de Acauã junto com o nosso coorientador Prof. Dr. Carlos Walter
Porto-Gonçalves. Esta atividade de campo visava a complementar algumas informações
importantes acerca da situação dos atingidos e atingidas de Acauã, além de realizarmos uma
entrevista coletiva com a Articulação do Semiárido na cidade de Campina Grande-PB. Junto
com o Professor pudemos visitar novamente a Comunidade de Melancia, exatamente às
margens do local onde ocorre a tomada d’água do Canal, além de visitarmos a Comunidade
do Costa junto com Francisco, liderança do MAB, que é considerada a comunidade com a
situação mais grave entre todas aquelas que foram atingidas pela construção da Barragem de
Acauã.
Nestas visitas foi possível também contar com a expertise do Professor na
identificação de algumas situações importantes sobre a territorialidade camponesa e o uso
comum das terras e águas às margens do Rio Paraíba.
Após a viagem de retorno do Professor para o Rio de Janeiro 27 também realizamos
um conjunto de entrevistas complementares com órgãos do Estado ligados à “gestão dos
recursos hídricos”, em especial a Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA) e a própria
Secretaria de Recursos Hídricos. Ademais, agendamos uma entrevista com o Presidente do
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba.

Devemos ressaltar que o Professor Carlos Walter Porto-Gonçalves aceitou um duplo convite para participar de
uma longa agenda de atividades com camponeses e agricultores na cidade de Apodi no Rio Grande do Norte,
seguido de um Encontro para avaliação dos impactos da expansão do agrohidronegócio naquele território; logo
depois continuou comigo nas atividades de campo na Paraíba nas proximidades de Acauã, além de ministrar uma
palestra na Semana de Integração Acadêmica Elizabeth Teixeira no Departamento de Ciências Jurídicas da
UFPB. Só depois desta bateria de atividades o Professor retornou para o Rio de Janeiro. Mais uma vez devemos
agradecer sua disponibilidade nestas semanas intensas de atividades no semiárido nordestino. Ressaltamos
também que somente uma parte do material coletado em 2019 foi utilizada no texto final deste trabalho. Dada a
sua riqueza, alguns materiais não puderam ser sistematizados a tempo e serão objeto de outros projetos e agendas
de pesquisa, extensão e/ou assessoria.
27
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Concomitantemente a estas etapas da pesquisa de campo já estávamos realizando a
sistematização para o texto final da tese, iniciando com a elaboração de uma espécie de
Relatório por sugestão da nossa orientadora Profa. Ana Maria Motta Ribeiro, com a
elaboração dos mapas e a transcrição das entrevistas e ordenação do material fotográfico. A
elaboração deste Relatório, iniciada no final do ano de 2019, tendo perdurado durante alguns
meses28 até o início de 2020, quando efetivamente reorganizamos todo o material teórico e
empírico para elaboração do texto final, que foi escrito completamente em meio às angústias e
dificuldades de um ano atípico e doloroso em termos individuais e coletivos, em virtude da
pandemia do novo coronavírus.
Em setembro de 2020, reta final da escrita da tese, retornamos às nossas atividades
enquanto docente no Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba.
Neste mesmo mês, outro exemplo prático do caráter dialético e conflituoso da realidade, em
permanente movimento, nos interpelou.
Numa quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, foi publicado no Diário Oficial do
Estado da Paraíba o Decreto Estadual nº 40.520 que destina uma área de 330 hectares para a
construção da primeira Agrovila aos atingidos pela Barragem de Acauã. A permanência destas
populações naquele território, ainda que sob péssimas condições, é um elemento importante a
destacar. Apesar de todas essas dificuldades, baixa qualidade das moradias, sem acesso à
políticas públicas e à água, sobrevivendo a situações comparáveis a um cenário de guerra, os
atingidos e atingidas resistiram e buscaram as parcerias necessárias para reivindicar suas
pautas. Situação inédita direcionada aos atingidos, em especial para a Comunidade do Costa,
considerada uma das mais afetadas com a construção da barragem, como veremos
detalhadamente no Capítulo 3.
Após mais de 20 anos desde a construção da barragem, dois inquéritos civis públicos,
duas ações civis públicas, dois relatórios de violações de direitos humanos, surge no horizonte
do Movimento uma perspectiva mais concreta de efetivação de um projeto de reassentamento
para cerca de 120 famílias (ou seja, uma parte ainda pequena em relação ao total de atingidos
por Acauã), com reais perspectivas de acesso à terra e à água para produzirem suas condições
de existência. O nome do projeto é também emblemático: Agrovila Águas de Acauã.

Ressalte-se que grande parte deste Relatório foi elaborado com vistas ao seu aproveitamento para o texto final
da tese, de forma que a sua própria estrutura, como um relato detalhado de campo – uma espécie de descrição
densa inspirada em experiências etnográficas –, foi a base para a elaboração do Capítulo 4 da pesquisa.
28
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Infelizmente não pudemos explorar todos os elementos desta absoluta novidade em
relação aos atingidos de Acauã, comemorada como uma conquista histórica e resultado de um
amplo processo de articulação29, motivo pelo qual anexamos ao presente trabalho o texto do
Decreto desapropriatório (Anexo 5) e um desenho do projeto da Agrovila Águas de Acauã,
demonstrando sua proximidade com o Rio Paraíba e os equipamentos comunitários previstos
(Anexo 6). Investigar e acompanhar jurídica e politicamente os desafios e potencialidades
para a efetivação desta nova agrovila no contexto conflituoso em que nos inserimos pode ser
um ótimo trabalho de investigação interdisciplinar a ser desenvolvido posteriormente.
Não é demais lembrar que entre o período de 2016 a 2020 foi marcado por: um golpe
de estado que depôs uma presidenta legitimamente eleita; eleições que levaram ao poder o
atual Presidente Jair Bolsonaro; e se “encerra” com uma pandemia mundial, a mais grave em
um século, com mais de 210 mil mortes no Brasil (16/01/2020) 30. Tempos difíceis para
produção do conhecimento e para a saúde mental dos pesquisadores e pesquisadoras.
Esperamos ter cumprido com êxito, dentro das dificuldades e desafios que se impuseram.
Por fim, na seção a seguir apresentaremos uma pequena síntese da estrutura geral da
tese a partir dos seus quatro capítulos, com as proposições de síntese.
DOS CANTOS DE ACAUÃ À DIALÉTICA DA ASA BRANCA E DO ASSUM-PRETO: OS
CAPÍTULOS DA TESE
A estrutura da tese foi definida escolhendo uma abordagem mais conceitual no início
para depois darmos ênfase às questões empíricas.
No primeiro capítulo realizamos uma espécie de síntese conceitual sobre o que
entendemos como “cercamento das águas”. Neste capítulo, realizamos uma revisão teóricoconceitual sobre a "assim chamada acumulação primitiva" articulando-a com uma
compreensão sobre a colonialidade da apropriação/expropriação da natureza na perspectiva da
ecologia política. Tratando-se de um capítulo de cunho mais teórico e conceitual, buscamos
revisar uma parte da literatura que trata do tema, defendendo a posição sobre o caráter
permanente dos diversos cercamentos durante o modo de produção capitalista. Atualizamos
No calor dos acontecimentos e da conclusão da tese, ainda pudemos colaborar nas avaliações preliminares
sobre esta conquista histórica dos atingidos de Acauã e alertar sobre os novos desafios ligados à construção do
Canal Acauã-Araçagi em duas matérias jornalísticas, uma concedida ao Ministério Público Federal (2020) e
outra ao Jornal da Paraíba (2020).
30
Infelizmente tivemos que reescrever, dolorosamente, esta parte atualizando os dados desta triste realidade: 90
mil mortos em meados de agosto de 2020, 150 mil mortos em novembro de 2020, 210 mil mortos em janeiro de
2020 na escrita final desta tese.
29
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este debate com algumas chaves contemporâneas e com os conceitos de land e water
grabbing, como fenômenos mais recentes ligados à financeirização e estrangeirização, na
corrida por terras e outros bens naturais em nível global. Por fim, apresentamos o conceito de
água moderna (modern water) a partir das reflexões de Jamie Linton (2010), o que nos ajudou
a concretizar uma abordagem mais específica sobre o cercamento das águas dentro do atual
sistema-mundo moderno-colonial e capitalista, com implicações importantes para o nosso
processo de pesquisa. O voo do Carcará, neste capítulo, nos serve de metáfora sobre o próprio
processo de expropriação e reprodução ampliada do Capital, que “pega, mata e come” tudo o
que encontra pela frente, ampliando as cercas e as separações.
No segundo capítulo realizamos uma imersão e uma revisão crítica da situação dos
atingidos de Acauã em seus quase 20 anos de história, desde a construção da barragem.
Analisamos detalhadamente os processos de despojo e expropriação que utilizaram da água
como um meio – material e simbólico – para cercar as terras e alterar profundamente a
dinâmica territorial preexistente, indicando, pois, a possibilidade teórico-política de conceber
o processo de construção de barragens como uma espécie de cercamento das águas. Também
realizamos uma breve revisão teórico-metodológica sobre os estudos sobre barragens e
grandes obras, a partir das lições de Sigaud (1986, 1992). Também neste capítulo revisamos
toda a documentação oficial acerca da barragem, em especial os processos administrativos e
relatórios que tratam da situação das violações de direitos humanos aos atingidos, defendendo
que a própria criação e trajetória de resistências do Movimento de Atingidos por Barragens na
Paraíba é o “resultado inesperado” deste descaso planejado, categoria formulada por Scott
(2009).
Além disso, sintetizamos algumas entrevistas realizadas no decorrer da pesquisa
junto com as informações presentes no laudo antropológico produzido pelo Ministério Público
Federal a fim de comprovar a existência de uma territorialidade camponesa e ribeirinha em
Acauã, vinculada ao processo de convivência com o Rio Paraíba e ao uso comum das terras e
águas, fato pouco estudado e visibilizado em trabalhos anteriores sobre estas populações. Tal
como na música de Luiz Gonzaga e José Dantas, o canto de Acauã é “penoso e faz medo” e
representa um anúncio desses processos de despojo ligados à questão hídrico-territorial em
face de comunidades com forte tradição camponesa e ribeirinha. Propomos ao final do
capítulo uma de síntese parcial defendendo que a construção da barragem por ser concebida
como um primeiro cercamento das águas no território estudado.
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Deste processo seguimos para a caracterização do novo caminho das águas no
Capítulo 3, que trata mais especificamente do Canal das Vertentes Litorâneas, conhecido
como Canal Acauã-Araçagi, principal obra hídrica em execução no estado da Paraíba e uma
das mais importantes de todo o Nordeste. Neste capítulo buscamos compreender a obra “de
cima”, ou seja, a partir dos discursos, práticas e argumentos oficiais levados a cabo pelo
Governo do Estado (e também pelo Capital ligado ao agrohidronegócio). Também debatemos
sucintamente os conflitos derivados da Transposição do Rio São Francisco com a finalidade
de realizar uma tomada de posição sobre esta obra principal e examinamos criticamente a
documentação acerca do Canal presente no Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de
Impacto Ambiental (EIA-RIMA). Desta forma formulamos um conceito de segurança
hídrica para o Capital, que inverte e/ou subverte os sentidos atribuídos às próprias
prioridades legais na utilização dos recursos hídricos (e também dos recursos orçamentários).
Analisamos, por fim, o planejamento hídrico-territorial em curso, apontando como este acaba
por privilegiar os “de cima” em detrimento dos “de baixo”, a partir de uma articulação entre
procedimentos modernos (ligados à gestão dos recursos hídricos) e arcaicos (ligados aos
procedimentos estatais para as desapropriações). Este processo centralizador tem forte relação
com o que analisamos no capítulo teórico sobre o conceito de água moderna, reforçando o
paradigma de combate à seca – como este processo invisibiliza soluções alternativas,
pavimenta novos voos do Carcará e anuncia os novos cercamentos no caminho das águas.
Já no capítulo 4 apresentamos o “outro lado” deste novo caminho, desta vez visto “de
baixo” e com “os de baixo”. Neste capítulo apresentamos os resultados mais importantes da
pesquisa empírica conduzida a partir da nossa opção teórico-metodológica de percorrer as
margens do Canal Acauã-Araçagi com os dois pesquisadores-militantes ligados ao MAB-PB.
As posições e reflexões dos entrevistados durante o campo reforçam e dão mais concretude à
hipótese sobre a existência desse novo processo de cercamentos, através do fértil – mas
também doloroso – diálogo produzido entre os atingidos “de ontem” (de Acauã) e os novos
atingidos “de hoje” (às margens do Canal), numa espécie de método especular, em que as
diferentes experiências de cercamento são postas diante de si, como reflexos em um espelho.
Por outro lado, identificamos e rastreamos as formas de resistência e pudemos cartografar as
estratégias que mais obtiveram êxito nos questionamentos à obra, em especial quando
visitamos as áreas de assentamentos rurais impactadas, ligadas à Comissão Pastoral da Terra
(CPT) e ao Movimento de Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).
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Apostamos, então, que as experiências de convivência com o semiárido e as lutas por
terra/água/território, com forte componente cultural e interessadas principalmente na
reprodução da vida (e não na reprodução do Capital), sinalizam um antagonismo crítico aos
processos de separação, uma espécie de embrião de lutas pelo comum no semiárido contra os
cercamentos e contra a concepção moderna da água conduzida pelas agências estatais para
beneficiar o Capital ligado ao agrohidronegócio na Paraíba.
Desta forma se pode perceber, na verdade, a existência de dois novos caminhos das
águas, que dependem da agência das classes e grupos sociais com interesses conflitantes,
independentemente destes conflitos se apresentarem na pesquisa de forma declarada/explícita
ou não. Assim, foi possível compreender que o desenho proposto nos mapas e discursos
oficiais intencionalmente negam e invisibilizam estes conflitos e os processos de despojo em
curso, bem como os principais beneficiários das obras. Este é o objetivo do último capítulo da
tese, que se materializa a partir da formulação e apresentação de um mapa de conflitos no
novo caminho das águas, resultado específico da pesquisa a partir dos dados de campo e
enriquecido pela construção teórico-metodológica e conceitual dos capítulos anteriores. Nele
retomamos o debate sobre a permanência e continuidade nos procedimentos expropriatórios,
com destaque para a entrevista concedida pelo servidor que foi responsável pelo cálculo e
metodologia das desapropriações tanto da Barragem de Acauã e também do Canal AcauãAraçagi.
Por fim, sinalizando a confirmação da nossa hipótese de que neste planejamento
hídrico-territorial (assim como em todo planejamento dentro do modo capitalista de produção)
uma cerca leva a outras, analisamos o recente estudo realizado pela Embrapa Solos para
mapeamento da aptidão agrícola e dos solos na área de influência do Canal, chamado de
Zoneamento Pedoclimático da área do Canal das Vertentes Litorâneas da Paraíba (ZON-PB) e
a projeção para construção de duas novas barragens (uma no Rio Gurinhém e outra no Rio
Camaratuba). Em síntese, pode-se afirmar que se todo este planejamento “sair do papel” – e
todos os dados apontam que sim – aumentar-se-ão significativamente os conflitos e
cercamentos em todo o território estudado, inclusive com a possível instalação de perímetros
irrigados às margens do Canal seguindo o exemplo de outros estados do Nordeste, como o
Ceará e o Rio Grande do Norte.
É exatamente essa dialética entre a repetição do despojo e a modernização da gestão
hídrica, ambos legitimados pelo paradigma da escassez e pelo discurso da inevitabilidade das
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soluções hidráulicas (apresentados, ao fim e ao cabo, como soluções “únicas”), que aponta
para essa viabilização da segurança hídrica para o Capital e sinalizam para a consolidação de
uma nova fase de cercamento das águas na Paraíba, mas também de resistências que podem
ser mais articuladas entre os atingidos.
despojo,

expropriação,

cercamentos,

reprodução

do

capital.

Convivência,

resistências, autonomia e reprodução da vida. Como a realidade é dialética e conflituosa,
retomamos nas considerações finais os pássaros e as músicas que nos acompanharam durante
o trabalho, como forma de pensar propositivamente a construção de outros caminhos para
além das cercas que nos cegam e nos privam de pensar outros caminhos não determinados
pelo Capital e pelo Estado capitalista. Se começamos com o voo do Carcará nas trilhas da
acumulação primitiva e passamos pelos diversos cantos de Acauã, terminaremos dialetizando
nossa história/pesquisa com a narrativa da Asa Branca e do Assum-Preto do/no Nordeste.
Desta dialética é possível produzir um amoroso convite às graúnas a se somarem, para nos
ajudarem a construir outros horizontes, não-capitalistas, em busca da garantia da reprodução
material e simbólica da vida. Num mundo com águas e terras livres, onde caibam diversos
mundos e diversos ninhos. E onde a vida, insistentemente, ressurja e (re)exista.
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1. O CARCARÁ NAS TRILHAS DA ACUMULAÇÃO PRIMITIVA: A CONSTRUÇÃO
DA CATEGORIA “CERCAMENTO DAS ÁGUAS”
Este capítulo pode ser considerado nosso principal momento de revisão teóricoconceitual, formulando – a partir do referencial marxista e das chaves da ecologia política
latino-americana – uma categoria ainda em construção, que estamos chamando de
“cercamento das águas”.
Iniciamos propondo uma reflexão sobre o tema dos cercamentos até chegarmos à
questão hídrica no contextual atual. O objetivo deste capítulo é construir um enquadramento
teórico sobre a questão dos cercamentos e da "assim chamada acumulação primitiva",
enquanto processo permanente do capitalismo para se reproduzir de forma ampliada. Aqui, é o
Capital que “pega, mata e come” o que vê pela frente, avançando dia após dia sobre os mais
diversos bens naturais para manter e ampliar a valorização do valor em diferentes escalas. Ele
voa alto, tem ótima visão à longa distância e observa o território numa escala muito diferente.
Ao estabelecer estes pressupostos e sua complexidade nos será possível apreciar com
mais criticidade o próprio movimento da pesquisa, que pretende examinar e compreender os
conflitos hídricos no Nordeste, em especial àqueles ligados à construção de barragens e
grandes obras hídricas, estudada empiricamente no contexto paraibano.
O capítulo é dividido em quatro parte. A primeira volta-se para a revisão do debate
sobre os cercamentos e a "assim chamada acumulação primitiva", tema controverso e também
muito rico na literatura marxista.
Em seguida buscaremos acrescentar ao debate clássico sobre o tema algumas
reflexões contemporâneas a partir dos conceitos de despojo múltiple (TRUJILLO, 2015) e dos
regimes de desapropriação (LEVIEN, 2014), destacando o papel do Estado capitalista nos
processos de expropriação.
Em terceiro lugar revisaremos também o tema a partir de algumas reflexões sobre
land e water grabbing conectando as questões conceituais com a conjuntura atual de corrida
por terras e outros bens naturais num capitalismo cada vez mais financeirizado.
Por fim, aproximaremos nossas discussões à questão hídrica, avançando na
caracterização do conceito de água moderna, formulado por Jamie Linton (LINTON, 2010;
LINTON; BUDDS, 2014). Destacamos como este conceito pode ser útil para pensar um
enquadramento da água no sistema-mundo moderno-colonial, que reifica e simplifica a água
para melhor dominá-la, sobretudo através de grandes obras hídricas. Além disso realizamos
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um enquadramento geral dos temas relacionados ao cercamento das águas e propomos uma
sistematização crítica destes temas, que serão discutidos direta ou indiretamente no decorrer
dos outros capítulos. Por fim, refletimos sobre o voo do Carcará nas trilhas da acumulação
primitiva, como metáfora dos processos de cercamento contemporâneos a cargo do Capital.
1.1 NOVOS E VELHOS CERCAMENTOS: REVISÃO DE UM DEBATE PARA A
CONSTRUÇÃO DO NOSSO OBJETO TEÓRICO-CONCEITUAL
A discussão sobre os cercamentos e seu caráter se encontra principalmente nos
argumentos produzidos por Marx relativamente à "assim chamada acumulação primitiva" 31,
no Capítulo XXIV de O capital. Buscaremos nesta seção explicar um pouco sobre o que
entendemos deste processo e nos posicionar dentro deste debate – ainda em aberto – sobre sua
natureza e importância, a fim de pensar os desafios contemporâneos. Iniciemos, pois, pelo
próprio Marx, que dá a esse debate os contornos iniciais mais importantes dentro da nossa
pesquisa.
Primeiramente é importante “dar um passo atrás” (no nosso caso, um Capítulo atrás,
da obra O capital), para compreender a partir de quais elementos Marx está se referindo à
“assim chamada acumulação primitiva” e seus desdobramentos.
Na estrutura da obra, o Capítulo anterior 32 a que nos referimos se intitula “A lei geral
da acumulação capitalista”, e se configura como uma espécie de síntese após a longa
exposição que o autor está desenvolvendo, desde as formas mais elementares (mercadoria, seu
valor de uso e de troca) até chegar na caracterização sobre a compra e venda da força de
trabalho como uma mercadoria e a importante categoria “mais-valor” (tanto absoluto e
relativo), principal descoberta para compreendermos o próprio processo de composição
orgânica e de acumulação de Capital (MARX, 2011, p. 689). É a partir desses pressupostos
sobre a base material e objetiva da exploração capitalista que Marx, portanto, fará sua análise
sobre o processo de acumulação no capitalismo.
Num processo de reprodução em escala cada vez mais ampliada de Capital, mesmo
que possa haver uma tendência “imediata” para a melhoria dos salários, Marx explica a
Colocamos essas aspas no termo que nomeia o Capítulo porque do contrário pode parecer que ele foi utilizado
originalmente por Marx, quando na verdade ele já era parte integrante do léxico da “economia nacional”
burguesa da época. E Marx dedicou-se, firmemente, a criticar e não a reafirmar este conceito, conforme explica
Fontes (2010, p. 95).
32
Capítulo XXIII. Acreditamos que a leitura deste Capítulo pode ser uma chave importante para evitar alguns
problemas na análise “isolada” do Capítulo seguinte, já que Marx sintetiza seus argumentos aqui para depois
desdobrá-los mais à frente.
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existência de uma relação de continuidade da situação de precarização, subordinação e até de
“multiplicação” da classe:
Assim como a reprodução simples reproduz continuadamente a própria
relação capitalista – capitalistas de um lado, assalariados de outro –, a
reprodução em escala ampliada, ou seja, a acumulação, reproduz a relação
capitalista em escala ampliada – de um lado, mais capitalistas, ou capitalistas
maiores; de outro, mais assalariados. A reprodução da força de trabalho, que
tem incessantemente de se incorporar ao capital como meio de valorização,
que não pode desligar-se dele e cuja submissão ao capital só é velada pela
mudança dos capitalistas individuais aos quais se vende, constitui, na
realidade, um momento da reprodução do próprio capital. Acumulação do
capital é, portanto, multiplicação do proletariado (MARX, 2011, p. 690).

Só que essa “multiplicação” não se dá tão somente dentro do processo produtivo
como uma leitura apressada poderia indicar. Na realidade o que Marx formula é exatamente a
relação dialética e necessária entre a “multiplicação da classe” necessária à reprodução do
capital e a “superpopulação relativa”, conhecida como “exército industrial de reserva”, que
serve tanto de “repositório permanente” da força de trabalho quanto de regulador universal
para o rebaixamento dos salários. O autor apresenta, então, uma “Lei geral” – que afinal
sempre é histórica – apontando para a marcha inexorável do capitalismo, que ao mesmo
tempo produz a riqueza do capitalista e a pobreza da classe que produz essa mesma riqueza
em forma de Capital. Em que consiste essa “lei geral” e como ela se desenvolve? Ela é assim
caracterizada:
A força de trabalho disponível se desenvolve pelas mesmas causas que a
força expansiva do capital. A grandeza proporcional do exército industrial de
reserva acompanha, pois, o aumento das potências da riqueza. Mas quanto
maior for esse exército de reserva em relação ao exército ativo de
trabalhadores, tanto maior será a massa de superpopulação consolidada, cuja
miséria está na razão inversa do martírio de seu trabalho. Por fim, quanto
maior forem as camadas lazarentas da classe trabalhadora e o exército
industrial de reserva, tanto maior será o pauperismo oficial. Essa é a lei
geral, absoluta, da acumulação capitalista. Como todas as outras leis, ele é
modificada, em sua aplicação, por múltiplas circunstâncias, cuja análise não
cabe realizar aqui (2011, p. 719–720 - grifos do autor) […] todos os métodos
de produção de mais-valor são, ao mesmo tempo, métodos de acumulação, e
toda expansão da acumulação se torna, em contrapartida, um meio para o
desenvolvimento desses métodos. Segue-se, portanto, que à medida que o
capital é acumulado, a situação do trabalhador, seja sua remuneração alta ou
baixa, tem de piorar. Por último, a lei que mantém a superpopulação
relativa ou o exército industrial de reserva em constante equilíbrio com
o volume e o vigor da acumulação prende o trabalhador ao capital mais
firmemente do que as correntes de Hefesto prendiam Prometeu ao
rochedo. Ela ocasiona uma acumulação de miséria correspondente à
acumulação de capital. Portanto, a acumulação de riqueza num polo é, ao
mesmo tempo, a acumulação de miséria, suplício do trabalho, escravidão, a
ignorância, a brutalização e a degradação moral no polo oposto, isto é, do
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lado da classe que produz seu próprio produto como capital (2011, p. 721 grifos nossos).

Esta é a base material e objetiva sobre a qual Marx iniciará uma profícua análise
concreta da própria situação na Inglaterra e na Irlanda, no final do Capítulo XXIII, que depois
se desdobra no famoso Capítulo XXIV que trata da acumulação primitiva.
É, portanto, após um longo percurso que o autor conclui que a acumulação de Capital
“prende o trabalhador ao capital mais firmemente do que as correntes de Hefesto prendiam
Prometeu ao rochedo”(2011, p. 721). Como foi possível chegar a essa prisão? Ou, formulando
de uma outra maneira: quais as condições que tornaram – e ainda tornam – possível um
processo de subordinação tão intenso e degradante para as classes trabalhadoras, que, afinal,
servem de motor para a continuação da exploração capitalista em escala ampliada?
Acreditamos que uma apreensão sobre a "assim chamada acumulação primitiva" necessita
constantemente refazer, contextualizada e historicamente, essas perguntas.
Sigamos na exposição a partir do próprio Marx para posteriormente aprofundarmos
com outras autoras e autores. Pois bem, a primeira questão importante diz respeito ao caráter
burguês desta categoria, antes de Marx. O que o autor faz desde o início do Capítulo
supracitado é exatamente problematizar, criticar e reposicionar a visão que se tinha acerca das
condicionantes dessa “previous acumulation”33, ou seja, ele realiza uma apreciação ao mesmo
tempo histórica e conceitual desse processo a fim de desmistificá-lo. Isto porque para a
economia política burguesa a “acumulação primitiva” ocorreu de forma quase espontânea ou
natural, idílica, uma espécie de indicador de progresso civilizatório. Marx compara esta
avaliação a um “pecado original econômico”. E ironiza:
Deu-se, assim, que os primeiros acumularam riquezas e os últimos acabaram
sem ter nada para vender, a não ser sua própria pele. E desse pecado original
datam a pobreza da grande massa, que ainda hoje, apesar de todo seu
trabalho, continua a não possuir nada para vender a não ser a si mesma, e a
riqueza dos poucos, que cresce continuamente, embora há muito tenham
deixado de trabalhar […] Direito e “trabalho” foram, desde tempos
imemoriais, os únicos meios de enriquecimento, excetuando-se sempre, é
claro, “este ano” (MARX, 2011, p. 785).

Retirando seu caráter idílico e idealista, Marx nos apresenta uma história violenta e
sangrenta dos fatores sociais, econômicos, políticos e jurídicos que permitiram – ou
determinaram – a origem do modo capitalista de produção no contexto europeu. Para garantir
esse processo, recordando o que já afirmara nos capítulos 3 e 434, Marx explica que é preciso
Em Adam Smith, o termo utilizado é previous acumulation.
Quando analisa a transformação do dinheiro em Capital, Marx aponta esse “encontro” entre o possuidor de
dinheiro interessado em extrair valor e o proprietário “da sua própria força de trabalho”. E esse encontro se dá
33
34
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ter duas espécies de possuidores de mercadorias diferentes (um detentor dos meios de
produção e meios de subsistência e um vendedor “livre”, liberado dos meios de produção e
não tendo nenhum poder sobre eles) (MARX, 2011, p. 786). E continua:
Com essa polarização do mercado estão dadas as condições fundamentais da
produção capitalista. A relação capitalista pressupõe a separação entre os
trabalhadores e a propriedade das condições da realização do trabalho. Tão
logo a produção capitalista esteja de pé, ela não apenas conserva essa
separação, mas a reproduz em escala cada vez maior. O processo que cria
a relação capitalista não pode ser senão o processo de separação entre o
trabalhador e a propriedade das condições de realização de seu
trabalho, processo que, por um lado, transforma em capital os meios
sociais de subsistência e de produção e, por outro, converte os
produtores diretos em trabalhadores assalariados (2011, p. 786–787 grifos nossos).

Desta forma, nesta pesquisa, a acumulação primitiva traduz, na verdade, um conjunto
de processos que foram levados a cabo para garantir a emergência do capitalismo. A
preocupação do pensador residia, portanto, numa demonstração crítica e absolutamente
fundamental: o processo de rompimento dos camponeses com laços feudais ou corporativos
não ocorreu como “libertação”, mas como roubo e expropriação das condições anteriores, fato
histórico importantíssimo e que era escamoteado pela economia política clássica. Estava
procurando demonstrar que a própria história da “exploração econômica” tem uma préhistória “marcada nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo” (MARX, 2011, p.
787) por processos de despojo e violência. Em especial a expropriação da terra dos
camponeses e populações rurais:
[…] Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os
revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação,
mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são
despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas
no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres. A
expropriação da terra que antes pertencia ao produtor rural, ao camponês,
constitui a base de todo o processo (MARX, 2011, p. 787).

Separação, despojo, violência, expropriação da terra e das águas são categorias
fundamentais para compreender a base da sua argumentação e que incorporamos para discutir
os “novos” e “velhos” cercamentos. Guardadas estas “palavras-chave” – que nos serão
fundamentais até o final da tese – restam algumas questões sobre o caráter “datado” ou
“permanente” desse processo, ou seja, se o conjunto de processos expropriatórios supracitados
ocorreu como uma “etapa anterior” à acumulação capitalista ou se tais processos perduram até
hoje.
entre “pessoas juridicamente iguais” (MARX, 2011, p. 242).
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Exemplificativamente, pode-se observar que na citação acima, Marx nos fala que o
processo de separação deve ocorrer e se ampliar “em escala cada vez maior”. Neste sentido,
separar e manter esta separação é um processo contínuo e não “datado”. Mas por outro lado
o autor afirma que a acumulação primitiva “aparece como ‘primitiva’ porque constitui a préhistória do Capital e do modo de produção que lhe corresponde” (MARX, 2011, p. 786 grifos nossos), sobressaindo neste trecho este caráter “histórico” ou “cronológico” para o
surgimento do capitalismo, no qual a violência direta se torna “residual” em relação à coerção
propriamente econômica (que ele chama de “coerção muda” 35). Daí deriva uma interpretação
que aponta o caráter excepcional da “violência extraeconômica” após a generalização do
processo de produção capitalista.
Na leitura “cronológica”, o termo é compreendido como o violento processo pelo
qual o capitalismo surgiu. Este processo conteria, em si, uma espécie de “tendência histórica”
a ser seguida por todos os países e povos 36 e todos e todas deveriam seguir as “trilhas da
acumulação primitiva”. Entretanto, olhando o passado à luz do presente, urge problematizar a
noção de etapas e considerar as expropriações como parte de um processo histórico-concreto,
inerente e contínuo da acumulação ampliada de Capital.
Embora esta discussão possa parecer relativamente óbvia na atual conjuntura, o fato
é que este caráter e natureza da “acumulação primitiva” rendeu muitas avaliações
diferenciadas durante o Séc. XX e início do nosso Século XXI 37. Mas ainda assim é
importante perceber que o processo de expropriação já está submetido a outras lógicas,
“A coerção muda exercida pelas relações econômicas sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. A
violência extraeconômica, direta, continua, é claro, a ser empregada, mas apenas excepcionalmente (MARX,
2011, p. 808–809).
36
De um ponto de vista diferente, marcando o processo de resistência do campesinato aos cercamentos das terras
comunais ao longo de três séculos, E. P. Thompson torna-se referência para uma avaliação crítica sobre o próprio
papel do direito e da lei, em Senhores e Caçadores (THOMPSON, 1987), em especial o último capítulo sobre o
“império da lei”, assim como dos diversos aspectos culturais e costumeiros interligados com a esfera da
produção, em Costumes em Comum (THOMPSON, 1998), em especial o capítulo sobre Costume, lei e direito
comum. Sua análise sobre os cercamentos das terras comunais – tema central para nosso trabalho pois dá a base
material para pensarmos na potência e atualidade dos cercamentos como categoria explicativa de diversos
fenômenos atuais – é realizada demonstrando como este processo foi conflituoso e carregado de resistências,
baseadas numa consciência costumeira que também tinha força de lei. Com isso eram legitimadas as
reivindicações contra a privatização da terra nos termos da perspectiva jurídica liberal-burguesa.
37
Não se trata, propriamente, de uma discussão “terminológica” ou de “marxiologia”. O debate e a importância
da caracterização da “acumulação primitiva” encontra ressonância na discussão, por exemplo, sobre o caráter
inexorável e revolucionário do “desenvolvimento das forças produtivas” no capitalismo como “condição
indispensável” para uma transformação radical da sociedade, reproduzida durante algumas dezenas de anos
como “etapa necessária” para implantação do socialismo e/ou do comunismo. A discussão também alimentou
durante anos as controvérsias sobre o caráter revolucionário ou conservador das classes camponesas “précapitalistas”, as alianças possíveis entre burguesia nacional e classe trabalhadora, entre outros temas que não nos
interessam para este Capítulo.
35
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decorrentes de uma maior “integração” – ou subordinação – do corpo social ao modo
capitalista de produção.
O que queremos reafirmar, para as finalidades desta tese, é o seguinte: ainda que
debate sobre o caráter da “acumulação primitiva” possa render divergências, e que o próprio
Marx forneça indicadores tanto de sua avaliação como um processo “datado” quanto um
processo permanente, temos várias razões para nos posicionamos em favor dessa segunda
perspectiva.
Se não há dúvidas de que este processo é uma premissa histórica, nossa questão,
portanto, é afirmar que os cercamentos são também uma premissa lógico-estrutural de todo o
sistema38. Para as finalidades deste trabalho, gostaríamos de pensar neste processo
permanente interligando-o com o termo cercamentos, para além da sua caracterização
histórica, em quatro diferentes perspectivas, mas interligadas.
Primeiramente, porque a expressão “acumulação primitiva” nos recorda de um ato
material de cercar, verdadeiro ato histórico (jurídico e/ou político) de privatizar ou privar
alguém de algo, quer seja com fundamento na propriedade privada ou na propriedade pública
estatal. Tais atos não só se comprovam empiricamente como são centrais para compreensão
dos processos contemporâneos.
Em segundo lugar o termo permite compreender o processo de dissociação dos
camponeses dos seus meios de existência em larga escala e as consequências desse processo
nas relações de produção e na também divisão do trabalho, mesmo que estes trabalhadores
não sejam “integrados” como mão de obra, nem como trabalhadores assalariados, informais
ou precarizados. A história dos cercamentos, pois, é uma história não só da separação, mas da
continuação permanente deste processo de separação. Pois, do contrário, se o ciclos
produtivos fossem “refeitos” sem esta separação, o capitalismo simplesmente implodiria.
Este, para nós, é um dos conteúdos mais transformadores e críticos dos cercamentos, pois sem
que as cercas – materiais e imateriais – existam e se ampliem, o capitalismo não tem
condições de se reproduzir. Discutiremos com mais profundidade esta questão mais abaixo ao
recuperar o pensamento de Luxemburgo (1984).

Agradecemos ao Prof. Carlos Walter Porto-Gonçalves que nos explicou que a própria estrutura de O Capital
indica este sentido permanente, já que o capítulo seguinte do livro trata exatamente da “teoria moderna da
colonização”, ou seja, como o processo de “acumulação primitiva” se desenvolverá mundialmente enquanto
processo histórico continuado, base de toda a reflexão sobre o imperialismo. A acumulação primitiva, se nos
permitirmos a ironia, é bastante civilizada.
38
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Em terceiro lugar porque o controle do processo produtivo nas mãos dos capitalistas
traz consequências ainda mais graves num contexto neoliberal para as periferias do sistemamundo. Isto porque a pilhagem, o roubo e a expropriação obedecem aos imperativos de
garantir altas taxas de lucratividade, com grandes impactos socioambientais e consequências
sobre a própria possibilidade de garantia da reprodução da vida. Desta forma, bens naturais
e/ou bens comuns têm sido constantemente cercados e transformados em mercadoria, e com
isso a mercantilização vai avançando sobre territórios e territorialidades não plenamente
subsumidas ao Capital, afetando a vida humana e não-humana.
Por fim, e como decorrência dos momentos anteriores, é possível perceber o caráter
imaterial e simbólico dos cercamentos. Por um lado, após a consolidação e generalização da
forma-mercadoria, os cercamentos avançam sobre esferas da vida humana e não-humana que
não necessitam da sua existência material, como, por exemplo, sobre os conhecimentos e
saberes tradicionais que vão sendo apropriados e expropriados. Assim como terras e águas são
cercadas e apropriadas, também os saberes e os conhecimentos vem sendo cercados. Por outro
lado, produz-se também simbolicamente mais e mais efeitos de cercamentos, num processo
de subjetivação e internalização das cercas como se fossem um produto natural e suprahistórico. Esses diversos efeitos de cercamento assumem, no nosso caso concreto, uma
importância muito grande. Esta última característica poderia resultar em uma formulação
sobre o papel ideológico dos cercamentos no capitalismo contemporâneo. Mina Navarro
Trujillo constrói, para nós, uma boa síntese sobre este debate, quando aponta que
Se trata de pensar la acumulación originaria más allá de su origen histórico – sin
dejar de reconocer su particularidad fundante–, pero tratando de rastrear y reconocer
las actualizadas tramas constitutivas y persistentes del capital hasta nuestros días y
especialmente bajo el actual régimen de acumulación neoliberal. Desde nuestro
punto de vista, este debate resulta fundamental para el reconocimiento de las formas
del despojo inherentes al capital – como las que actualmente intervienen en América
latina–, a contracorriente de la versión fetichizada que supone que después de su
génesis, el capital ya no requiere de los métodos violentos y sanguinarios propios de
la acumulación originaria (TRUJILLO, 2018, p. 4–5).

Por todo o exposto, gostaríamos de avançar nossa argumentação a partir desses
pressupostos levantados, mas antes ressaltaremos a importância e atualidade do pensamento
de Luxemburgo para todo o debate contemporâneo. Nossa avaliação é que sua contribuição é
essencial, pois fornece as bases para o que todos os outros e outras falaram a respeito do tema
da “acumulação primitiva”, quer seja concordando ou discordando dos seus argumentos. A
grande questão é que Rosa Luxemburgo é lembrada e celebrada, mas realmente pouco
“estudada” em seus escritos de economia política, de forma que consideramos importante
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realizar uma pequena análise que posicione a originalidade e a radicalidade do seu
pensamento, que neste início do Século XXI tem sido recuperado.
Consideramos esse processo de revalorização essencial, especialmente diante de toda
a sorte de acusações e interpretações que foram realizadas sobre sua obra por parte do próprio
pensamento marxista ortodoxo durante grande parte do século XX. Para além de referência
moral contra o autoritarismo, a escritora, jornalista, liderança partidária internacionalista,
professora e educadora popular, esboçou em seus escritos algumas lições que conservam uma
grande atualidade.
Diante dessa hipótese, exploraremos abaixo um conjunto de reflexões feitas pela
revolucionária polonesa sobre o tema da acumulação de capital, um clássico de economia
política que, para nós, é um embrião fértil para outros debates importantes, como a própria
formação do campo teórico-político da ecologia política39 e do pensamento decolonial40.
Iniciamos situando o leitor ou leitora num conjunto de elementos importantes. A
autora estava elaborando um livro de Introdução à Economia Política como resultado de suas
aulas na Escola do Partido41. Imaginar essa mulher sendo a professora da Escola do Partido,
em si, já é uma grande questão, mas ela foi muito além, apontando na sua avaliação alguns
equívocos que encontrara no Volume II de O capital, que ela explica no prefácio da obra:
Examinando melhor a questão [elaboração de um livro de Introdução à
Economia Política] cheguei à conclusão de que não se tratava de um simples
problema de exposição; havia inclusive um problema teoricamente ligado ao
conteúdo do volume II de Das Kapital de Marx, ao mesmo tempo extensivo
à práxis da política imperialista atual e às raízes econômicas da mesma. Caso
eu tenha êxito na tentativa de abordar esse problema com a devida exatidão
científica, quer parecer-me que este trabalho, além de apresentar um
interesse puramente teórico, também adquire importância para a luta prática
na qual nos empenhamos contra o imperialismo (LUXEMBURGO, 1984, p.
3).

Seu esforço no livro, portanto, será de discutir num primeiro momento o problema da
reprodução do capital, em termos teóricos. Depois se dedicaria a rebater alguns dos seus
críticos e na terceira parte se dedica a examinar “As condições históricas da Acumulação”,
momento identificado por nós como o mais importante do livro, já que é uma aplicação
A esse respeito, a publicação intitulada Descolonizar o imaginário aponta para esta influência de Luxemburgo
(DILGER; LANG; PEREIRA FILHO, 2016).
40
Concordamos com Isabel Loureiro, citando Mario Pedrosa na década de 1970, que afirmava a posição de Rosa
Luxemburgo como “a menos eurocêntrica” de todos (LOUREIRO, 2015, p. 99). Inclusive porque a autora
avança não somente sobre o tema da acumulação primitiva mas também sobre várias outras questões: política
colonial, questões ambientais, povos indígenas e populações camponesas, racismo e escravidão, por exemplo.
Todos temas que são caros a uma revisão sobre a constituição do sistema-mundo moderno-colonial, que é ao
mesmo tempo capitalista, patriarcal e racista.
41
No caso, no Partido Social-Democrata Alemão.
39
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prática da sua avaliação sobre os esquemas de reprodução ampliada do capital tendo como
pano de fundo todo o “sistema-mundo”, ainda que a autora não utilize esta expressão.
A síntese para compreender o processo de acumulação, para Luxemburgo, deve ser
observada historicamente nos seguintes momentos, que caracterizam os Capítulos XXV a
XXXII da Terceira Parte da obra: A reprodução do Capital e seu Meio Ambiente, a luta contra
a Economia Natural, A Introdução da Economia de Mercado, A Luta contra a Economia
Rural, Os Empréstimos Internacionais, Protecionismo e Acumulação, e, por fim, O
Militarismo como Campo da Acumulação do Capital (LUXEMBURGO, 1984). Nada mais
atual, inclusive porque a autora utiliza de acurada pesquisa histórica em todos estes capítulos,
de forma a construir sua interpretação sobre o esquema de reprodução ampliada. Aponta
desde o início desta terceira parte a relação dialética entre a acumulação propriamente dita
(reprodução ampliada) e a “acumulação primitiva”, nos seguintes termos:
Em seu impulso para a apropriação das forças produtivas para fins de
exploração, o capital recorre ao mundo inteiro; tira os meios de produção de
todos os cantos da terra, colhendo-os ou adquirindo-os de todos os graus de
cultura e formas sociais. A questão referente aos elementos materiais da
acumulação do capital, longe de encontrar-se resolvida pela forma material
da mais-valia, produzida de forma capitalista, transforma-se em outra
questão: para utilizar produtivamente a mais-valia realizada, torna-se mister
que o capital progressivamente disponha de maior quantidade de terra
para poder fazer uma seleção quantitativa e qualitativamente ilimitada
de seus meios de produção (LUXEMBURGO, 1984, p. 307).

Rosa Luxemburgo, nestes capítulos, “antecipa” em vários aspectos as questões mais
importantes e inova na abordagem, ao defender, não sem contradições42, que não seria
possível compreender o capitalismo em seu processo de reprodução como um “sistema
fechado” partindo do pressuposto de uma sociedade composta somente de duas “classes
fundamentais” – capitalistas e proletários – mesmo que tal justificativa, na obra marxiana,
fosse realizada com uma finalidade de “investigação teórica”. Para a autora os meios
econômicos e extra-econômicos são conjugados permanentemente no capitalismo: “Na
realidade, a violência política é também aqui somente o veículo do processo econômico;
ambos os aspectos da acumulação do capital estão organicamente ligados pelas condições de
Conforme ressalta a mesma Isabel Loureiro, “‘A acumulação do capital’, de Rosa Luxemburgo, foi criticada
por várias gerações de economistas. Mesmo os que simpatizam com suas ideias reconhecem o fracasso da
solução encontrada por ela para os problemas da teoria da acumulação de Marx" (LOUREIRO, 2015, p. 99).
Mas poucos enfatizaram o que era central para sua argumentação: segundo Loureiro, Rosa Luxemburgo foi “a
primeira teórica marxista a compreender o capitalismo como um sistema mundial". Ademais, continua Loureiro,
Rosa teria "tido uma intuição original (que não desenvolveu) ao enfatizar a unidade dialética entre metrópole e
periferia: o sistema capitalista mundial, no seu processo de constituição histórica, gerava o subdesenvolvimento
na periferia como um aspecto complementar do desenvolvimento nos países centrais. Nesse sentido, ela teria
antecipado em 60 anos as conclusões às quais chegou a teoria da dependência" (LOUREIRO, 2015, p. 100).
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reprodução do capital, apenas juntos fornecem a carreira histórica do Capital”
(LUXEMBURGO, 1984, p. 86–87 grifos nossos).
Dessa forma a autora indica que para o Capital deve haver necessariamente uma
“esfera externa”, um “fora”, não-capitalista, para se realizar. Por esta avaliação a autora foi
bastante criticada, já que é possível perceber essas contradições como internas ao modo
capitalista de produção e não somente entre formas capitalistas e não-capitalistas 43, nos
permitindo refletir até que ponto estaríamos tratando de externalidades ao sistema capitalista
ou não. Neste sentido, acompanhamos o raciocínio desenvolvido por Virgínia Fontes, quando
problematiza essa dimensão externa, sobretudo quando pensamos nos novos cercamentos do
século XX (e porque não dizer, ainda mais intensamente no século XXI):
A enorme expansão capitalista no século XX não reduziu a complexidade do
tema: de fato, é impossível desconsiderar a persistência de setores cujas
relações internas não espelham mecanicamente um conjunto de relações
capitalistas tomado como “modelar”, em especial setores camponeses que
resistiram, sob formas variadas, à expropriação e às formas políticas, sociais
e culturais que a acompanham. Pode-se admitir que ainda constituam uma
fronteira externa para o capital, na medida em que detém ainda a propriedade
da terra (no todo ou em parte) e a de seus meios diretos de produção,
conservando-se num modo de produção de mercadorias não plenamente
capitalista. Não obstante, torna-se cada vez mais difícil considerá-los como
alheios à dinâmica capitalista e, portanto, como externalidades, inclusive
porque, em muitos casos, tornaram-se alvo das novas expropriações, como
das águas. Parece-nos haver um estreitamento avassalador de fronteiras
externas ao capital, ao passo que os procedimentos fundamentais, que
constituem a relação social fundante do capital – as expropriações – se
intensificam de maneira apavorante (FONTES, 2010, p. 72).

No entanto, lembremos, Luxemburgo está escrevendo estas reflexões ainda no início
do século XX, mais precisamente em 1913, motivo pelo qual a sua compreensão sobre a
existência majoritária de modos ou formas de produção não-capitalistas ou não-plenamente
capitalistas era central para compreender a sua própria teoria do imperialismo, não como um
“estágio avançado” do capitalismo como formulara Lenin44, mas como parte do próprio
Acompanhamos a avaliação feita por Virgínia Fontes acerca da desnecessidade de avaliar os processos de
acumulação ampliada a partir de uma caracterização de “dentro” e “fora” do capitalismo. A questão central, na
visão da autora é perceber que as expropriações são elementos internos e necessários do capitalismo tout court
para continuar sua marcha (FONTES, 2010, p. 71–74).
44
Acompanhamos aqui a avaliação feita por Massimo De Angelis acerca da diferença entre as abordagens de
Lenin e de Rosa Luxemburgo sobre o tema da “acumulação primitiva”. O autor afirma que Lenin destaca o
caráter histórico da acumulação primitiva, com suas importantes consequências políticas, em polêmica com os
populistas russos: "En términos generales, este enfoque concibe a la acumulación primitiva como la premisa
histórica del modo de producción capitalista y, por lo tanto, hace hincapié en el proceso de separación entre las
personas y los medios de producción durante el período de transición entre modos de producción. En su
polémica con los populistas (quienes creían que la ausencia de un mercado desarrollado evitaría el desarrollo
capitalista en Rusia), Lenin argumentaba que la desaparición de los campesinos y su expropiación junto con la
de sus comunidades, era la condición para la creación de un mercado capitalista en Rusia. Lenin concebía este
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processo de acumulação e da “carreira histórica do capital”. Neste exato sentido, e sem
renunciar ao caráter histórico da “acumulação primitiva” em Marx, Luxemburgo é pioneira ao
afirmar que:
[…] Isso não significa já a própria acumulação primitiva, mas seu
processo continua até hoje. […] O capital só conhece, como solução
para esse problema, o uso da violência, que constitui um método
permanente da acumulação de capital no processo histórico, desde
sua origem até os nossos dias. Mas, para as sociedades primitivas,
trata-se de uma questão de vida ou morte, e, como não há outra
saída, resiste e luta até o seu total esgotamento ou extinção. […] O
método violento é, nesse caso, o resultado direto do choque do
capitalismo com as estruturas da economia natural que entravam na
sua acumulação […] E, para privar-lhes de seus meios de produção e
transformar suas forças de trabalho em compradores de suas
mercadorias, propõe-se conscientemente aniquilá-los como estruturas
sociais autônomas (1984, p. 319–320 - grifos nossos).
A citação acima apontando as “sociedades primitivas” poderia muito bem ser
substituída pelo termo “comunidades e povos tradicionais”, ou “povos do campo, das águas e
das florestas”, que conservaria a sua atualidade. Ademais, para os objetivos desta tese é
particularmente interessante o que a autora aponta sobre uma das lutas que o Capital produz
contra o que ela chama de economia natural/camponesa, fundamento inclusive da própria
“política colonial”, no saqueio das colônias, privatização de terras comunais, na aniquilação
das “formas sociais não capitalistas” e na introdução da economia de mercado – ou seja, a
economia baseada na troca generalizada de mercadorias – nas colônias.
Todas as formas de produção da economia natural se baseiam, de um modo
ou de outro, numa dependência, tanto dos meios de produção como das
forças de trabalho. As comunidades camponesas, assim como a propriedade
feudal etc., fundamentam sua organização econômica na conexão do meio de
produção mais importante – a terra – assim como dos trabalhadores, pelo
direito e tradição. Desse modo, a economia natural oferece rígidas
barreiras, em todos os sentidos, às necessidades do capital. Isso porque o
capital empreende, diante de tudo e onde quer que seja, uma luta até a morte
contra a economia natural na forma histórica que se apresenta, contra a
escravidão, contra o feudalismo, contra o comunismo primitivo, contra a
economia agrária patriarcal. Nessa luta, os métodos principalmente
empregados são: a violência política (revolução, guerra), a pressão tributária
do Estado e o barateamento das mercadorias. Esses métodos marcham
paralelamente, ou se sucedem e apoiam mutuamente. […] nos países
europeus a luta contra as estruturas sociais primitivas manifesta-se sob a
proceso como inevitable y, en última instancia, positivo – aunque, en general, se encargó de subrayar las
contradicciones implicadas. Sin embargo, estas contradicciones no incluyen una mención de la resistencia
campesina contra la expropiación, ni reflexiones acerca de cómo ésta podría haber contribuido a la creación de
resultados que contradijeran los requerimientos del desarrollo del capitalismo ruso” (ANGELIS, 2012, p. 3).
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forma de política colonial. Esses métodos que compreendem o sistema de
impostos aplicado ao comércio nas colônias, em particular com as
comunidades primitivas, aliam a violência política aos fatores econômicos
(LUXEMBURGO, 1984, p. 318 - grifos nossos).

E como já afirmou Alimonda (2011), neste sentido Luxemburgo figura como uma
“antecipadora” de questões importantes para a crítica não só do capitalismo mas da
colonialidade.
Concordamos também com a avaliação de Alimonda acerca da relação entre este
“outro ponto de vista” estar vinculada – como sempre nos ensinam as epistemologias e teorias
decoloniais – ao seu próprio lugar de enunciação. Esta sensibilidade por temas que não eram
comuns na época em que foram escritos pode também ser pensada pela sua posição situada
enquanto mulher, judia, liderança partidária em um local masculinizado como eram – e ainda
são – os partidos políticos, e ainda sendo uma “revolucionária da periferia do capitalismo
europeu”. Afirma Alimonda:
Quizás sea oportuno destacar aquí que, dentro de la tradición teórica
marxista, la aparición del tema de la colonialidad de los pueblos de la
periferia y de la naturaleza se hace presente con la ruptura realizada por Rosa
Luxemburgo. En las notas para su curso de Introducción a la Economía que
dictaba en la escuela de cuadros del Partido Socialdemócrata alemán y en su
libro La acumulación de capital, escrito en 1913, incorpora una amplia
erudición, inusual em su época y ambiente, sobre lo que más tarde sería
llamado el Tercer Mundo. Pero no sólo eso, sino que, en sintonía – lo que la
constituye en una antecesora válida de la perspectiva contemporánea del
Programa M/C45 – esa incorporación se expresa en una “epistemología de
frontera” (y es tentador especular sobre si la posibilidad de descubrir un
“punto de lectura otro” residía en su condición de género, que la hizo
especialmente sensible a lecturas alternativas a las lógicas hegemónicas,
blancas, civilizadas, masculinas). La colonialidad, dice Rosa, es parte
constituyente de la acumulación de capital, es su reverso fundante y
necesario. A partir de ese reconocimiento, Rosa cuestiona el modelo
analítico del modo de producción capitalista desarrollado por Marx en El
Capital, que no incorpora a la subordinación colonial de pueblos y de
naturalezas como condición necesaria para la reproducción ampliada de ese
régimen de producción (ALIMONDA, 2011, p. 27 - grifos nossos).

Como afirma o próprio autor, o “Programa de Investigación Modernidad/Colonialidad (M/C), como lo
denomina el antropólogo colombiano Arturo Escobar (2005b) consiste en una perspectiva reciente del
pensamiento latinoamericano y sobre América Latina, que fundamenta un notable diálogo multidisciplinario y la
constitución de un colectivo de trabajo intelectual no institucionalizado. […] En diálogo activo con tendencias
intelectuales contemporáneas como el poscolonialismo, los estudios subalternos y la perspectiva del sistemamundo, desarrollada por Immanuel Wallerstein, el M/C se diferencia de las mismas, suponiendo implícitamente
(ya que eso a veces no es demasiado explícito) una posición de continuidad com tradiciones del pensamiento
crítico latinoamericano. Esencialmente, el M/C se organiza a partir de una crítica de base histórico-cultural y
epistemológica de la modernidad, cuestionando las grandes narrativas interpretativas de la misma, a lo largo de
cinco siglos” (ALIMONDA, 2011, p. 23).
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Ainda que discordemos em parte da última frase de Alimonda – pelos motivos já
discutidos acima – sobre a posição de Marx acerca da “subordinação colonial dos povos e das
naturezas como condição necessária para a reprodução ampliada”, tomamos seus apontamos
sobre a originalidade de Luxemburgo como uma boa síntese acerca desse possível lugar de
enunciação da pensadora revolucionária. Ademais, como indica Isabel Loureiro, nestas
inquietações de Luxemburgo podemos enxergar o cerne de um conjunto de preocupações que
hoje poderiam ser pensadas como direitos socioambientais (GILBERT et al., 2019), sobretudo
na resistência da expansão das fronteiras capitalistas cada vez mais ampliadas:
A perspectiva de Rosa Luxemburgo assume assim nova atualidade na época
da globalização. […] Hoje, as novas fronteiras de expansão capitalista já não
são apenas territoriais (embora na América Latina também sejam) e sim
econômicas, com a mercantilização de tudo o que ficou fora da esfera da
valorização do valor (LOUREIRO, 2015, p. 103).

E ainda que Luxemburgo seja uma “mulher do seu tempo”, que também tenha suas
crenças no futuro inexorável do “desenvolvimento das forças produtivas do planeta” – ainda
que este desenvolvimento deva ser confirmado num sociedade socialista, onde a satisfação
das necessidades vitais substitui a busca incessante pela valorização do valor – acreditamos
que Luxemburgo conserva uma atualidade enorme em vários temas, vários deles que também
são centrais para esta pesquisa46.
Como última citação da autora elencamos uma síntese que nos acompanhará para
pensar os processos dos “novos cercamentos” em relação ao próprio tema da água:
É uma ilusão esperar que o capitalismo se conforme com os meios de
produção que pode obter pelo caminho do comércio de mercadorias. A
dificuldade nesse ponto consiste em que, nas grandes zonas da superfície
terrestre, as forças produtivas estão em poder de formações sociais que ou
não se encontram inclinadas ao comércio de mercadorias ou não oferecem os
meios de produção mais importantes para o capital porque as formas
econômicas ou estrutura social constituem um obstáculo. É o caso, por
exemplo, da terra, com suas riquezas minerais, seus prados, bosques e
forças hidráulicas, enfim, dos rebanhos dos povos primitivos dedicados
ao pastoreio. […] Por isso é que o capitalismo considera, como uma questão
vital, a apropriação violenta dos meios de produção mais importante dos
Não ignoramos nem desconhecemos as ponderações feitas por Harvey à formulação de Rosa Luxemburgo, em
especial sobre os motivos pelos quais o capital depende de uma expansão. Na formulação de Rosa Luxemburgo
existe uma motivação ligada ao subconsumo, partindo do pressuposto que o mercado “interno” (realizado dentro
dos circuitos capitalistas plenamente “desenvolvidos”) não consegue responder às necessidades da reprodução
ampliada, de forma que é o capitalismo necessita de um “mercado externo” (entendido como “zonas sociais”
não-capitalistas) (LUXEMBURGO, 1984, p. 316). No caso de Harvey, a “acumulação por despossessão” está
fundada não no subconsumo mas na própria crise de sobreacumulação produzida pela reprodução ampliada, e
por este motivo o capital necessita “atualizar” os mecanismos próprios da acumulação primitiva na aurora do
Séc. XX, com seus diversos ajustes espaçotemporais, típicos do “novo imperialismo” (HARVEY, 2004, p. 109).
Ainda sim, acreditamos que as contribuições de Luxemburgo ao próprio conceito de acumulação por espoliação
(ou despossessão) de Harvey são fundamentais.
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países coloniais […] O capital só conhece, como solução para esse
problema, o uso da violência, que constitui um método permanente da
acumulação de capital no processo histórico, desde sua origem até os nossos
dias (LUXEMBURGO, 1984, p. 319 - grifos nossos).

Assim, Luxemburgo sintetiza o caráter eminentemente dual e expansionista do
capitalismo no seu processo de acumulação: o capital associa meios econômicos embasados
na exploração capital-trabalho com meios extra-econômicos, avançando sobre fronteiras e
formas de produção não-capitalistas para garantir sua reprodução ampliada. Todos esses
processos “extra-econômicos” utilizados estariam longe de ser pacíficos e consensuais e são
marcados pelo seu inverso: expropriações e violência. Sobre a terra, as riquezas minerais,
prados, bosques e “forças hidráulicas” (termos utilizados por Luxemburgo), assim como sobre
os trabalhadores e trabalhadoras e sobre os povos colonizados e subalternizados.
Ao perceber, e sobretudo destacar, esse caráter “orgânico, associado e desigual” dos
momentos da acumulação – fugindo de um certo caráter de “anterioridade” e de
“externalidade” – Luxemburgo realmente marca sua história nas discussões sobre o tema,
ainda que a autora tenha passado longos sem receber a devida atenção, como afirma Loureiro
(2017). Uma pista para esta interpretação, defendemos, é a de que sua avaliação crítica e
autêntica sobre os processos sociais mais importantes da época – como a Revolução Russa – e
sua posição social como mulher da periferia do sistema capitalista refletiu na desvalorização
do seu pensamento pela tradição marxista ortodoxa e que urge recuperar, através de uma
chave de leitura decolonial e latino-americana.
Parte-se do pressuposto que vivemos num contexto conflitivo no qual a água assume
centralidade no neoextrativismo. No Brasil e na América Latina, multiplicam-se os casos de
conflitos, que não podem ser dissociados das lutas por terra e território, embora assumam, em
cada configuração e contexto, diferenças qualitativas importantes. Como afirma Svampa, o
neoextrativismo pode ser compreendido em dois níveis: um mais geral, ligado ao próprio
processo de acumulação contemporânea, que nos permite entendê-lo como uma espécie de
“janela privilegiada” para compreender as dimensões da crise atual (socioecológica, política,
econômica, geopolítica e da própria democracia), que necessita, atualmente, de “quantidades
cada vez maiores de matérias-primas e energias, o que se traduz em uma pressão ainda maior
sobre os bens naturais e os territórios” (SVAMPA, 2019, p. 28); mas o neoextrativismo
também pode ser compreendido em outro nível, como um modelo sociopolítico e territorial
em diferentes escalas (local, nacional ou regional). Afirma a autora que o neoextrativismo
contemporâneo:
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pode ser caracterizado como um modelo de desenvolvimento baseado na
superexploração de bens naturais, cada vez mais escassos, em grande parte
não renováveis, assim como na expansão das fronteiras de exploração para
territórios antes considerados improdutivos do ponto de vista do capital. […]
Definido desse modo, o neoextrativismo designa mais que as atividades
tradicionalmente consideradas extrativistas, uma vez que inclui desde a
megamineração a céu aberto, a expansão da fronteira petrolífera e energética,
a construção de grandes represas hidrelétricas e outras obras de
infraestrutura – hidrovias, portos, corredores interoceânicos, entre outros –
até a expansão de diferentes formas de monocultura ou monoprodução, por
meio da generalização do modelo de agronegócios, da superexploração
pesqueira ou das monoculturas florestais (SVAMPA, 2019, p. 33).

O desafio é exatamente esse: compreender a tradição e tendência histórica articulada
à conjuntura, apresentando dados empíricos para refletir de maneira aberta sobre os conflitos
reais e concretos que nos desafiam a pensar o Brasil, e o Nordeste, em especial neste contexto
de neoextrativismo. Mas sem nunca esquecermos que, ao contrário do que ocorreu nos países
europeus quando tratamos da acumulação primitiva em seu sentido “clássico”, no caso do
Brasil e da América Latina, como herança colonial que se mantém, o que tivemos foi um
processo de instauração e avanço da propriedade privada da terra.
Apontadas estas questões gostaríamos de apresentar dois conceitos mais recentes,
que em nossa opinião continuam esta tradição de atualização sobre o tema da acumulação
primitiva, destacando sobretudo sua relação com a esfera política estatal: o conceito de
despojo múltiple, que traduzimos aqui como “expropriação múltipla”, formulada por Trujillo
(2015, 2019) e o conceito de regimes de desapropriação de Levien (2014).
1.2 DESPOJO MÚLTIPLE E REGIMES DE DESAPROPRIAÇÃO: O CRUCIAL PAPEL
DO ESTADO
Vimos nos tópicos anteriores como o Capital se move e se amplia, tal como o
Carcará que sobrevoa os territórios para fazer sua caçada. Ele necessita avançar sobre novos
espaços – previamente ocupados ou não – para garantir sua reprodução ampliada, produzindo
também territorialidades hegemônicas ou dominantes. Também defendemos anteriormente
que estes processos são permanentes e recorrentes, além de contínuos, ainda que assumam
feições e contornos diferenciados a depender da região, estado ou formação social.
Neste processo torna-se relevante complexificar o papel do Estado na construção e
consolidação do despojo, nas separações que a agência do Capital produz. Esta seção trata de
duas percepções sobre qual é o papel do Estado nestes processos de expropriação ou despojo.
Pretende-se compreender, a partir da posição do Estado na gestão dos recursos hídricos em
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suas determinações mais essenciais, o que é chave para entender o cercamento das águas. Para
tanto, dois autores são levantados aqui na construção da reflexão.
Trujillo parte inicialmente da categoria separação47, como condição essencial não só
para a própria gênese, mas o processo de acumulação de capital, e nos convida a pensar sobre
a importância destas separações, que assumem feições muito diversas, no atual contexto.
Defende também como a luta contra essas separações é uma das chaves para pensar os
processos atuais de resistência, em especial na América Latina/Abya Yala. Afirma a autora
mexicana que:
1) la separación es una condición necesaria del capital para intervenir em el
tejido de la vida; 2) la separación debilita el control de las y los productores
sobre sus medios de existencia; 3) la separación oculta y deforma la red de
relaciones de interconexión e interdependencia entre todas las formas de
vida que, en conjunto habitamos el planeta; y; 4) los procesos de lucha
contra las separaciones representan una alternativa para recuperar control
sobre los medios de existencia, revertir y resarcir parcialmente los efectos y
alteraciones que el capital produce sobre el tejido de la vida (TRUJILLO,
2019, p. 10).

A partir desta síntese, Trujillo busca formular um “conceito ampliado” de
expropriação, seguindo as ideias de Luxemburgo acerca do movimento expansivo,
permanente e único do capital. Em nossa opinião ele é extremamente fértil para os propósitos
dos trabalhos que discutem conflitos envolvendo água e grandes projetos hídricos: despojo
múltiple48. Nas suas palavras:
Propongo la noción de despojo múltiple para pensar y distinguir las formas
variadas que adopta el capital em un mismo proceso orientado a expropiar lo
común. Con ello me refiero a las formas, niveles, estrategias y condiciones
de la acumulación del capital, las cuales trataremos de compreender a partir
de la recuperación de los debates y las reflexiones del propio Marx y de
diversos autores de las tradiciones marxistas, com el propósito de pensar los
siguintes aspectos y sus interconexiones: a) la acumulación originaria; b) la
acumulación o reproducción ampliada de capital y c) la relación entre
capital y Estado, em específico, el proceso de expropriación de las
capacidades políticas de autodeterminación social (TRUJILLO, 2015, p.
31 - grifos nossos).

A autora mexicana incorpora na sua reflexão o conceito de separação a partir do pensamento do italiano
Massimo De Angelis, para quem a potência da crítica da economia política em Marx resulta exatamente do
desenvolvimento deste conceito (ANGELIS, 2012).
48
A autora afirma a importância de compreender exploração e despojo dentro de um mesmo processo: “El
análisis de las variadas formas del despojo es útil para simplificar la complejidad del problema, pensando en los
posibles niveles, estrategias y condiciones de la acumulación del capital; sin embargo, no debemos perder de
vista que, en los hechos, todas ellas son parte de un mismo proceso” (TRUJILLO, 2015, p. 31 - grifos da autora).
Desta forma, ainda que tenhamos traduzido o termo despojo múltiplo como “expropriação múltipla” (por não
haver um termo correlato na língua portuguesa), podemos entender o despojo como as distintas formas, níveis e
estratégias de um mesmo processo de expropriação.
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Sua preocupação está preocupada em ampliar a caracterização do despojo,
percebendo que o Capital não só expropria as capacidades produtivas (e reprodutivas) de
homens e mulheres, mas também os seus meios de existência em geral.
Estes meios de existência podem ser caracterizados como “todos os meios materiais
e simbólicos que garantem o sustento e tornam possível a reprodução da vida” (TRUJILLO,
2015, p. 40 - tradução livre) e seguem as inspirações de Massimo De Angelis (2012) e Silvia
Federici (2019), ambos autores que tratam da importância e centralidade da reprodução da
vida, encarando esta esfera em sua relação íntima com os meios de existência (e não somente
com os meios de produção), retirando daí importantes consequências políticas. Como assinala
Aguillar sobre a contribuição do livro Calibã e a bruxa, de Federici (2019):
A mi juicio, Calibán y la bruja constituye, antes que nada, una apuesta por
subvertir y desordenar, de manera radical, el orden íntimo y complejo del
pensamiento masculino dominante que es, a la vez capitalista y colonial. De
ahí la centralidade de su discusión con Marx a quien critica, com justicia,
haberse desentendido del vasto y heterogéneo mundo de la reproducción
material de la vida social invibilizando – y negando – el amplio abanico de
actividades y prácticas cotidianas y cíclicas implicadas en la conservación y
ampliación de la vida. El mundo capitalista, señala Federici, no puede ser
comprendido a cabalidad – para avanzar em su crítica – si únicamente se
miran los bucles de la producción de mercancías, de su distribuición y
consumo, es decir, de lo que suele llamarse “reproducción del capital”.
Existe outro gran ámbito de la vida social que se ubica más allá, por debajo,
adentro, en contra y más allá de los incesantes processos de “producción y
reproducción del capital”: son los múltiples mundos siempre regenerados por
los esfuerzos incesantes hechos sobre todo por mujeres – aunque nó
unicamente – por mantener y sostener la vida (AGUILLAR, 2015, p. 171).

Nesta compreensão, os processos de separação perpetrados pelo capital afetam
diretamente o grau de autonomia das comunidades, grupos e classes sociais para produzir
decisões sobre suas vidas em interação dialética com a natureza não-humana. Este último
ponto – a expropriação das capacidades políticas – é muito importante e em geral não aparece
nas discussões sobre os cercamentos e sobre a “acumulação primitiva”, como se juntamente
com as expropriações dos bens comuns ou naturais não houvesse um profundo processo de
mudanças sociais que afetam a estrutura mesma das comunidades e grupos sociais
“despojados”, obrigadas e obrigados a vender sua força de trabalho como única e às vezes
última alternativa. Esta dimensão do despojo das capacidades políticas são centrais, portanto,
no argumento de Trujillo.
Ademais, sobre o conceito de despojo múltiple articulado e fundamentado na
separação, é importante perceber sua relação com o campo da ecologia política e como uma
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posição crítica às perspectivas ortodoxas dentre do próprio marxismo, confiantes no contínuo
“desenvolvimento das forças produtivas”:
Esta perspectiva contiene una implicación política muy relevante al criticar
la ortodoxia del marxismo que, en algunas de sus vertientes, han promovido
y justificado desde una racionalidad instrumental, el progreso y el desarrollo
sin importar los costos socioecológicos que éstos conlleven, el papel de la
violencia en el desarrollo histórico del capital, la fetichización del
productivismo, el culto al trabajo, la invisibilización del trabajo reproductivo
y la dominación de la naturaleza (TRUJILLO, 2019, p. 8).

O capitalismo não é só um sistema que produz separações, mas que também “produz
e reproduz formas alienadas de organizar e intervir nas relações de interdependência entre as
formas de vida humana e não-humana” (TRUJILLO, 2018 - tradução nossa). A
interdependência é caracterizada pela autora como a própria condição da vida, já que “más
allá de los procesos de individuación modernos, sabemos que la vida no se puede sostener a
nivel de una sola especie, ni en términos individuales, sino más bien a través de complejas
interacciones entre múltiples actividades, trabajos y energías” (TRUJILLO, 2019, p. 9).
Essas análises influenciam as formalizações conceituais construídas no Seminário
Permanente Entramados Comunitários y formas de lo político já citado, como um intelectual
coletivo. Permitem um olhar sobre o despojo a partir daqueles e daquelas que são
atingidos/afetados pelo próprio despojo, assim como ressignificam as lutas contra as
separações capitalistas e os processos de destruição do Capital contra a natureza e os povos,
numa chave de leitura que valoriza a esfera da reprodução material e simbólica da vida,
alternativa e crítica à reprodução do Capital.
A autora demonstra a amplitude do conceito de separação, que interage
dialeticamente com o processo de centralização e expropriação da política realizado pelo
Estado. É nesse sentido que a expropriação se multiplica, pois além de atingir os meios de
vida perpassa também o âmbito do político49.
Esta chave de compreensão nos parece essencial para pensar o papel da “gestão
estatal” das questões hídricas. Ademais, esta chave teórico-política da separação nos parece
uma ótima ferramenta para reafirmar que no capitalismo uma cerca sempre leva a outras

Como nos ensinou o Prof. Carlos Walter Porto-Gonçalves, em grego, polis originariamente era o nome que se
dava à cerca que delimitava a cidade do campo. E cerca/limite, em grego, é polis, origem da palavra política,
arte de delimitar, de cercar. Só num segundo momento passou-se a designar como polis o que “estava dentro da
cerca”. Daí que polis chegou até nós como Cidade e a cidadania como “coisa dos cidadãos”. E quem estava fora
(foris/floresta), não era cidadão. Cercar, enfim, pode ser compreendido como a própria essência da política, das
relações de poder.
49
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cercas50. No caso das águas a complexa articulação destes cercamentos assume uma
importância muito grande, sem a qual não se pode compreender a marcha predatória do
Capital, que (re)produz essas expropriações múltiplas em distintas escalas e territórios.
De forma complementar e dialética, junto com essas reflexões sobre as expropriações
múltiplas, acreditamos ser necessário compreender e complexificar o próprio papel do Estado
nos processos de desapropriação, a partir do conceito de regimes de desapropriação51 de
Levien (2014).
Nem sempre nos damos conta da complexidade do “papel do Estado” nas
desapropriações. Desta forma nos chamou a atenção a problemática levantada pelo autor
supracitado, como uma contribuição para uma teorização mais abrangente sobre “o papel das
desapropriações no capitalismo”, que ele considera ter sido alvo de poucas – ou inadequadas –
reflexões ao longo do século XX, em especial nas ciências sociais.
Levien (2014) afirma que é preciso fugir das abordagens generalizantes e
economicistas que apontam as consequências e razões das desapropriações como uma
“decorrência lógica do circuito global do capital” e propõe que não subestimemos o elemento
mais significativo da desapropriação, qual seja, a de “ser um processo profundamente político
pelo qual os detentores dos meios de coerção redistribuem de forma transparente os ativos de
uma classe para outra" (LEVIEN, 2014, p. 34–35).
Portanto, segundo Levien (2014), é importante perceber a relação de dependência
direta das desapropriações com o poder político estatal. O autor continua seu argumento,
destacando os dois componentes essenciais neste processo:
Tivemos a oportunidade de acompanhar, na qualidade de estudante de doutorado sanduíche na Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), uma disciplina ofertada no Seminário Permanente “Entramados
comunitários y formas de lo político” pelas Professoras Lucía Linsalata e Mina Navarro Trujillo. A análise dessas
diversas separações era o centro do debate na disciplina, partindo da “separação primária” entre produtores e
meios de existência. Por exemplo, a separação entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, entre o humano e
a natureza, entre política e economia, entre mente e corpo, etc. Todas separações (re)produzidas constantemente
na sociedade capitalista, repercutindo na alienação e fetichização do social e interferindo nas capacidades de
transformação social.
51
A tradução do artigo de Levien, de 2014, preferiu não diferenciar para o idioma português o termo
“desapropriação” do termo “expropriação” ou “despossessão”, tal qual fizemos com o termo “despojo” ou
“espoliação”. Consideramos que a utilização indiferenciada dos termos pode levar a algumas confusões dos
leitores e leitoras, pois em geral na língua portuguesa o termo “desapropriação” está ligado a um procedimento
jurídico específico de “intervenção do Estado na propriedade privada” – baseado na supremacia do interesse
público sobre o particular próprio do Estado de Direito liberal – enquanto que o termo “expropriação” tem uma
natureza mais ampla, como já discutimos neste capítulo. Mas como a análise do autor está mais interessada nos
meios políticos e coercitivos mediante os quais se levam a cabo “as perdas das propriedades” em diversos
contextos, acreditamos que é possível manter a utilização do termo regimes de desapropriação da tradução,
mesmo com essa não-diferenciação etimológica, mas sempre ressaltando que consideramos a desapropriação um
dos meios pelos quais podem ser levados a cabo o processo de expropriação capitalista.
50
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um Estado disposto a desapropriar em nome de um conjunto específico de
propósitos econômicos vinculados a interesses de classes específicos e um
meio de gerar consentimento a essa desapropriação. Esses dois estão
intrinsecamente interligados" (LEVIEN, 2014, p. 37 - grifos nossos).

Há, portanto, um papel fundamental da ideologia nesse processo, com diversas
estratégias e apelos para a produção de consenso, pois mesmo que os regimes de
desapropriação não possam “se esconder” numa mistificação por conta da sua inevitável
transparência no processo de acumulação, estes regimes “se apoiam, em alguma medida,
no emprego ou na ameaça de coerção. Este fato destaca a distinção crítica entre
desapropriação e exploração” (2014, p. 41).
Os “apelos ao consenso” são bem diferenciados, afirma o autor. Podem ser operados
a partir do “uso de coerção bruta para gerar consenso”, mas também utilizando os meios
normativos e materiais, de forma a ampliar a “caixa de ferramentas” utilizada para garantir o
processo “extraeconômico” – lembremos de Rosa Luxemburgo – que caracteriza a
desapropriação:
A inevitável transparência da desapropriação, que resulta da intervenção
direta da coerção extraeconômica, torna uma mistificação impossível. Sem o
benefício da invisibilidade, o Estado precisa garantir a desapropriação por
meio de formas explícitas de persuasão: sejam estas apelos normativos,
concessões materiais ou a ameaça de violência (LEVIEN, 2014, p. 39).

E faz uma consideração bastante interessante sobre o papel da ideologia nestes casos:
“Enquanto o papel da ideologia na exploração capitalista é garantir uma reprodução social
tranquila, o papel da ideologia na desapropriação é possibilitar uma mudança social
traumática" (2014, p. 40). Isto porque a desapropriação exige uma “aquiescência de prazo
muito curto (mas normalmente com consequências irreversíveis)” (LEVIEN, 2014, p. 40).
Embora seja necessário problematizar e relativizar qualquer caráter “tranquilo” da reprodução
social dentro do capitalismo, concordamos com a avaliação do autor com as diferenças
ligadas à variável temporal e o decorrente caráter traumático das desapropriações.
Pois bem, extraímos algumas reflexões do autor porque sua teoria pode resultar útil
para a nossa investigação sobre os novos caminhos das águas na Paraíba. Como buscamos
construir uma análise concreta que avalia o papel das desapropriações, destacamos a
importância da existência de meios que viabilizam um novo processo de cercamentos e suas
justificativas ideológicas, no curto, médio e longo prazos. Neste sentido, acreditamos que é
possível fazer uma espécie de sociologia das desapropriações com esta inspiração, ainda que
nossos propósitos sejam mais modestos do que a proposta do autor:
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Em última análise, a desapropriação é um processo por meio do qual os
detentores de meios de coerção obrigam os detentores de meios de produção
ou subsistência (comunal ou privada) a cedê-los a terceiros. O estudo da
desapropriação deve começar aqui, no ponto do cercamento. Partindo
daqui, é possível examinar os propósitos econômicos e interesses de classe
variáveis que motivam a desapropriação em diferentes momentos e lugares;
como eles determinam a capacidade do Estado de produzir consenso à
desapropriação; o tipo de acumulação que isso facilita; e as consequências de
tudo isso para os desapropriados (LEVIEN, 2014, p. 45).

Acreditamos que esta análise nos ajuda a complexificar a construção teórica do nosso
objeto, em especial quando realizarmos uma avaliação crítica sobre a gestão dos recursos
hídricos e sobre a intervenção do Estado para garantia dos procedimentos nas grandes obras
que estudaremos adiante.
Relativamente aos processos de degradação ambiental, produzidos pelo Capital no
neoextrativismo, torna-se necessário um olhar também geopolítico, uma vez que são os
cercamentos são valor apropriado pelas grandes potências a partir da destruição e apropriação
da natureza nos países da periferia do sistema mundo moderno-colonial.
E como atualmente vivemos um novo ciclo de cercamentos que envolvem não só a
terra mas outros bens naturais em um contexto de capitalismo cada dia mais financeirizado,
faz-se necessário apontar algumas questões contemporâneas, que realizaremos no próximo
tópico a partir dos conceitos de land e water grabbing.
1.3 “LAND” E “WATER GRABBING”: NOVOS CERCAMENTOS NUM CONTEXTO DE
CAPITALISMO FINANCEIRIZADO
Embora com muitas discussões sobre sua natureza e especificidade, o land grabbing
caracteriza-se, por um lado, pela escala e velocidade com os quais diversos investidores
estrangeiros – tradicionalmente avessos à imobilização de capitais em setores com baixa
liquidez, como apontam Leite e Sauer (2012, p. 504) – passam a investir fortemente na
aquisição e/ou controle de terras em diversos países, em especial na África e América Latina.
Borras Jr. (2012), por sua vez, aponta que existem três elementos interligados e
complementares que ajudam a compreender o fenômeno do land grabbing.
Primeiramente, a corrida pela ampliação do controle sobre terras – aqui a palavra
controle é importante pois importa uma flexibilização da ideia de aquisição jurídico-formal da
propriedade da terra. Neste sentido, aponta o mesmo autor, pode haver tanto a compra da terra
quanto a utilização de outros mecanismos – jurídico-formais ou não – como as concessões de
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uso e posse, leasings, contratos de parceria público-privadas e até instrumentos de “acordo”
junto às populações locais sem interferência dos governos e sem uma “tipicidade” expressa.
Tais mecanismos servem de artifício para pressioná-las a saírem das áreas que ocupam ou
mantê-las nas áreas de forma subordinada (BORRAS JR et al., 2012, p. 850). Este controle
também subverte as fronteiras entre o público e o privado, dado que tais instrumentos e
técnicas se exercem em diversas áreas públicas (florestas, áreas de fronteira, mananciais,
terras indígenas, unidades de conservação, etc.) através de meios legais ou ilegais.
Em segundo lugar, destaca-se a escala e a intensidade com a qual este controle está
se desenvolvendo atualmente, sobretudo depois do ano de 2008 (pós-crise financeira). Dentre
as evidências dos estudos aponta-se que essa “escala” vincula-se não somente ao tamanho e
quantidade de terras adquiridas mas também à quantidade de capital envolvido, exatamente
por sua relação com o mercado financeiro e de commodities (BORRAS JR et al., 2012, p.
850).
Um terceiro elemento que seria considerado uma das novidades trazidas pelo land
grabbing em relação a outros processos históricos: sua estratégia como uma “resposta
regulada às diversas crises” (alimentar, energética, financeira, ambiental), na qual as
adaptações dos investimentos desses atores são justificadas pela necessidade de conciliação
entre “novas oportunidades” e o “desenvolvimento econômico sustentável”. Ou seja, a
flexibilidade dos investimentos e a pluralidade de finalidades se soma a um discurso de
“modernização ecológica” do capitalismo.
Como afirma Sassen (2013), a terra tradicionalmente compreendida como fator de
produção passa a ser entendida como um “ativo seguro”, ou seja, fator de investimento que se
integra à cadeia global do capital financeiro para investimentos estratégicos no contexto de
profunda crise do capital, com elevada participação da cadeia de biocombustíveis e os
chamados “flex crops”, commodities que têm uma flexibilidade de produção (usos diversos) e
podem se adaptar mais rapidamente a flutuações de mercado na busca de preços mais
atrativos, como é o caso da soja e da cana-de-açúcar (SASSEN, 2013, p. 45).
Derek Hall considera, inclusive, que há um padrão se desenhando no qual o land
grabbing é prioritariamente realizado em áreas públicas (HALL, 2013, p. 1595). Dada a
possibilidade de celebrar acordos com os governos nacionais e/ou locais, estabelecem-se
novas relações de dependência e subordinação sob o manto do “investimento seguro” e da
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lógica do “ganha-ganha”52: tanto investidores internacionais quanto governos e populações
locais teriam benefícios nesse processo de aquisição massiva com novos cercamentos, não
somente em relação à terra mas a qualquer outro “recurso natural” passível de controle e
mercantilização.
Assim, chega-se a um novo processo de mercantilização da natureza, que se
complexifica, permitindo entendermos melhor o que significaria não só o land grabbing mas
também o water grabbing: um processo de privatização da água ou ampliação do seu
controle, uso e distribuição a partir de uma lógica de mercado em escala planetária. Por óbvio,
estes processos estão interligados e tem como resultado, com frequência, a consequente
expulsão de populações e/ou modificação das suas condições de existência, que como
sabemos dependem do usufruto coletivo ou particular desses meios para garantir sua
sobrevivência.
A caracterização, pois, do water grabbing segue em linhas gerais todas as
determinações conceituais anteriormente citadas no tema da acumulação primitiva e das
expropriações, mas pode ser pensada como um conjunto de “novos” cercamentos, que
englobam no seu enquadramento os processos mais intensificados de globalização e
financeirização da economia.
As águas então passam a ser um recurso cada vez mais disputado, quer seja para
oferecer

vantagens

competitivas

ligadas

à

renda

diferencial

nos

esquemas

do

agrohidronegócio mundializado, passando pela intensificação dos processos de controle e
represamento ou por serem simplesmente consideradas como mais um ativo a ser
comercializado, subsumido cada vez mais à lógica do mundo das mercadorias: uma espécie
de “recurso-mercadoria”, com consequências graves para a garantia da segurança hídrica para
aqueles e aquelas que efetivamente necessitam da água para reproduzirem suas próprias
existências.
A questão principal passa a ser não somente sobre o volume ou quantidade de água
envolvida, mas sobre as prioridades de sua distribuição no tempo e no espaço, bem como as
consequências cruzadas entre land e water grabbing – desterritorialização, destruição de
modos de vida e retirada dos poderes de gestão das comunidades e populações sobre suas
próprias vidas. Neste cenário global os grandes projetos são incentivados, obras necessitam
Percebe-se ainda, neste contexto, a atenção do Banco Mundial e outras entidades internacionais para defender
a necessidade de uma regulação internacional que permita soluções de tipo “ganha-ganha”, onde esses
investimentos estrangeiros são naturalizados e entendidos, positivamente, como uma “janela de oportunidades”
para os países-alvo (DEININGER; BYERLEE, 2011).
52
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para seu pleno desenvolvimento de grandes volumes de água, como nos casos de barragens,
canais, perímetros irrigados, siderúrgicas e projetos agropecuários como a produção de carne
bovina, entre vários outros (DELL’ANGELO; RULLI; D’ODORICO, 2018; KAY; FRANCO,
2012). A lógica dessas grandes obras hídricas no Nordeste, como veremos, parece se adequar
a estes enquadramentos macroeconômicos, com o agravante de justificar-se na região a partir
do paradigma da escassez.
Disso se conclui que as águas se tornam uma espécie de nova fronteira,
extremamente rica – e comparativamente barata – enquanto valor de troca na cadeia
internacional do capital para valorização do valor.
Para isso a água necessita – filosófica e empiricamente – ser compreendida cada vez
mais como uma coisa (mercadoria, produto) e não como um processo. Essa fixação e
domínio sobre as águas têm raízes profundas na racionalidade moderno-colonial que
simplifica o fenômeno hídrico, separando-o das outras esferas da vida para melhor controlálo.
Neste exato sentido, é importante considerar que o instrumental marxista clássico
não tratou exatamente deste tema e, por esta razão, é necessário buscarmos outros referenciais
e conceitos, que complementam a abordagem realizada até aqui. Estes objetivos serão
perseguidos na próxima sessão a partir do conceito moderno de água de Jamie Linton (2010).
1.4 SEM COLONIALIDADE NÃO HÁ MODERNIDADE: O CONCEITO DE ÁGUA
MODERNA
Reunindo aqui o raciocínio produto da revisão teórica que fizemos nos pareceu
relevante produzir um fechamento da nossa problematização em termos de enfoque orgânico
essencial, dado o lugar da empiria que escolhemos analisar. Para tal é importante conectar a
própria

gênese

da

ecologia

política

latino-americana

com

a

crítica

da

modernidade/colonialidade, enquanto matriz e proposta teórica que compreenda as
consequências dos regimes coloniais.
Nessa perspectiva, não é possível entender realmente a “acumulação primitiva” (nem
em seu sentido histórico nem em seu sentido permanente), sem visibilizar a radical destruição
da natureza produzida nas colônias junto com o processo de escravização negra e indígena. E
como estes processos se relacionam com a própria matriz de racionalidade hegemônica e suas
práticas associadas.
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Esta racionalidade do pensamento moderno-colonial capitalista europeu reproduziu
em larga escala uma concepção instrumental e reificadora da natureza, uma espécie de
colonialidade tanto ideal/conceitual quanto material/empírica, sempre entendida enquanto um
objeto a ser dominado e explorado.
Estas críticas e concepções são complementares às reflexões que trouxemos no início
deste capítulo, porque demonstram que todos os mecanismos de despojo tiveram sua
expressão concreta nos territórios colonizados, intensificando a lógica instrumental e
capitalista de apropriação da natureza em todo mundo, e em especial na América Latina.
E na construção das concepções políticas, econômicas e também jurídicas sobre a
água estas contradições também estão muito presentes. No caso da água, uma das
características mais evidentes é exatamente a sua simplificação e “fixação”, conforme aponta
Linton (2010), que formula um interessante conceito de “água moderna”. Esta crítica a uma
noção ou concepção moderna da água é muito importante para fortalecer a compreensão e
validade da categoria do “cercamento das águas”.
O objetivo do livro de Linton é resgatar histórica e filosoficamente como a água foi
se transformando em uma “coisa fixa” a fim de corresponder às expectativas e demandas da
sociedade moderna capitalista. Neste sentido, o autor nos convida a realizar uma reflexão
sobre água enquanto um “processo”, indicando que a linguagem fixa sobre a questão das
águas é hegemônica no pensamento ocidental e precisa ser repensada:
Vamos considerar a água principalmente como um processo e não como uma
coisa. O "processo da água" é aquele do qual cada instância específica da
água é extraída, incluindo representações científicas como a H2O. Nesta
perspectiva, coisas como H2O não constituem a realidade fundamental da
água, mas sim fixações que ocorrem no nexo entre o processo da água e o
processo social de produção e representação do conhecimento científico. A
estabilidade de tais representações da água, além disso, está dependente
destes processos sociais. Cada instância de água que podemos pensar ocorre
como um produto do processo da água e de vários tipos de processos e
práticas sociais. […] Este livro é sobre […] a ideia de água no pensamento
ocidental […] e sobre as implicações e consequências desta ideia (LINTON,
2010, p. 4–5 - tradução livre).

O autor destaca uma mudança substancial no que concebemos por água atualmente,
com mais elementos de complexidade e contradição não incorporados pelo pensamento
ocidental, que a mantém como uma abstração: “A água é agora mais complicada do que
parecia em meados do século XX. Nos tempos modernos, a água tem sido mais comumente
pensada como um recurso que poderia ser considerado e gerido abstraindo o(s) contexto(s)
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ambiental, social e cultural mais vasto(s) em que ela aparece” (LINTON, 2010, p. 7 - tradução
livre).
E é exatamente neste contexto de complexificação sobre a própria caracterização da
água num mundo repleto de contradições e contextos que outras dimensões, como as questões
ecológica, cultural e política se apresentam. Não porque estas dimensões não estivessem
presentes antes, mas porque a “forma abstrata” se impôs. Esta forma hegemônica e abstrata é
hoje posta em cheque. Este contexto de questionamentos sobre a insuficiência da água
moderna pode nos servir de reflexão sobre os reducionismos que são apresentados, por
exemplo, sobre a insígnia da “crise global da água”:
Não há dúvida de que as pessoas em diferentes partes do mundo enfrentam
enormes e urgentes problemas associados à água. É um fato flagrante, por
exemplo, que mais de um bilhão de pessoas não têm acesso a fontes seguras
de água potável e mais de dois bilhões de pessoas não dispõem de serviços
de saneamento adequados. Mas reunir estas questões sob a rubrica "crise
global da água" desvia a atenção das circunstâncias políticas e sociais que
produzem tais problemas e enquadra a sua solução em termos
predominantemente técnicos e hidrológicos (2010, p. 7 - tradução livre)53.

Estamos de acordo e incorporamos esta crítica à simplificação da água. Esta
concepção continua tratando a água como uma “coisa” – que se entende, ao traduzir para a
nossa realidade brasileira e latinoamericana, como um “recurso” ou como uma “mercadoria”.
Deste processo se observa a construção de uma dimensão de universalidade falsa, a partir de
critérios técnicos e hidrológicos. E Linton nos pergunta: “Como é que conseguimos fixar a
água como uma "coisa" (por exemplo, um composto de hidrogênio e oxigênio denotado pela
fórmula química "H2O") apesar da sua natureza processual bastante óbvia?” (2010, p. 7–8tradução livre).
Acreditamos que podemos pensar complementarmente na categoria do cercamento
das águas a partir da nossa crítica da economia e da ecologia política partindo da separação
entre seres humanos e não-humanos e seus meios de existência. Talvez não exista um “meio
de existência” mais óbvio e mais fundamental a ser pensado dialeticamente do que a água.
A água como esta “entidade fixa” e dissociada dos seus diversos contextos políticos,
sociais e culturais é, pois, uma “invenção” da modernidade ocidental, uma forma de viver e de
produzir em sociedade que está baseada tanto colonialidade da apreensão e da apropriação da
natureza e na produção, circulação e consumo das mercadorias. Aponta algumas questões
centrais sobre a “água moderna” abaixo sintetizadas:
Como todos os trechos destacados nesta seção se referem ao mesmo livro de Linton, decidimos omitir seu
sobrenome nas referências.
53
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[A água moderna] pode ser definida como a forma dominante, ou natural, de
conhecer e relacionar-se com a água, originária da Europa Ocidental e da
América do Norte, e operando à escala global na parte final do século XX.
[…] [Neste conceito] quero destacar a forma particular de saber e de
compreender o que é a água que domina e impregna o discurso moderno. Na
essência, a água moderna é a presunção de que toda e qualquer água pode e
deve ser considerada para além das suas relações sociais e ecológicas e
reduzida a uma quantidade abstrata (2010, p. 14 tradução livre).

Nesta concepção não seria possível reconhecer valores e apreensões locais sobre a
água – exatamente em virtude da sua universalidade abstrata – e com isso as obras hídricas e
suas metodologias e técnicas poderiam também ser universalizadas como formas que ao
mesmo tempo materializam a dominação sobre a natureza mas também a forma como as
águas são apreendidas.
Nelas não haveria lugar para o conhecimento 'local' e a hidráulica dos canais
de irrigação e a mecânica da construção de barragens poderia ser feita a
mesma em todo o mundo […] Através deste discurso, toda a água é
conhecida como uma quantidade abstrata, isomórfica e mensurável que pode
ser reduzida à sua unidade fundamental – uma molécula de H2O – e
representada como a substância que flui no ciclo hidrológico (2010, p. 14 tradução livre).

Tais questões são fundamentais para pensarmos na caracterização dos novos
cercamentos das águas, pois tais metodologias e técnicas hegemônicas que se naturalizam e
desprezam os contextos locais são exatamente os fatores que buscaremos explorar e examinar
no decorrer desta tese.
Pode-se acrescentar que esta concepção tem várias “vantagens competitivas” em
relação a uma visão mais ampla e relacional da água, fato que ajuda a explicar a sua rápida
disseminação. Ele aponta que existem três “virtudes” que poderiam se associar a esta
concepção, o seu “isolamento hidrológico”, a sua universalidade e a naturalização
(ideológica) desta essência reducionista da água:
[…] Uma virtude da água moderna é que ela não é perturbada por fatores
ecológicos, culturais ou sociais. Isto tornou a água relativamente fácil de
gerir. Outra virtude da água moderna é a sua universalidade – todas as
águas, em quaisquer circunstâncias que possam ocorrer, são redutíveis a esta
captação. Uma terceira virtude é a sua naturalidade – não só todas as águas
podem ser reduzidas a H2O, mas o produto desta redução é entendido como
constituindo a essência da água, a sua natureza básica (2010, p. 8 - grifos
nossos).

O autor realiza um trabalho notável de reconstrução da história da água moderna,
pensando o conceito de Modernidade enquanto “período histórico” mas também a partir de
sua dimensão filosófica e conceitual. O autor retira da geógrafa Maria Kaika a síntese sobre
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esta concepção, apontando a busca pela “emancipação humana através do domínio da
natureza” (2010, p. 9). Este processo de consolidação vai desde uma dimensão mais
individualizada da água até as caracterizações mais sofisticadas, como o seu “ciclo
hidrológico global”, também reificador.
A partir desta caracterização o autor aponta como esta concepção se materializa ou se
fixa em determinadas obras de engenharia e infraestruturas, que traduzem exatamente esta
forma hegemônica
Com os usos a que a água é destinada, as pessoas a quem é conferida
autoridade para o seu controle, e a distribuição dos benefícios que advêm da
sua atribuição são centrais para qualquer ordem social, pode-se dizer que tal
ordem é mantida através de discursos, leis e regras tácitas e formais que
reforçam certas ideias e significados da água em qualquer sociedade. Estas
ideias e significados, além disso, fixam-se num sentido material, como nas
obras de engenharia e infra-estruturas que materializam as relações
hidrossociais em diferentes lugares e épocas (LINTON, 2010, p. 9
tradução livre).

A concepção hegemônica da água é, na verdade, o resultado de um conjunto múltiplo
de “coisas que se juntam” – ideias, sentidos, leis, técnicas, obras, etc – garantindo tanto o
aspecto ideológico quanto material a fim de naturalizar estas dimensões. Como exemplo, o
autor inclusive cita o caso das barragens como uma dessas principais “realizações humanas”
que colaboram para consolidar este significado fixo da água, junto com outras tecnologias e
obras, em geral ligadas a sentimentos nacionalistas que reafirmam a capacidade de controle
sobre a natureza.
Não se pode negar que o progresso tecnológico e as várias tecnologias para produzir
energia e também para armazenar água tem implicações sociometabólicas muito importantes,
não somente para as classes e grupos dominantes. Mas nossa chave de compreensão retirada
destas análises de Linton é que a água moderna é uma forma hegemônica moderna e
colonial que produz e reproduz as separações. Esta discussão é particularmente interessante
e potente para pensar o Nordeste e o semiárido em suas diversas contradições.
É preciso, pois, superar e problematizar – em vez de simplesmente aceitar e
naturalizar – tais formas. Fixar e simplificar a água está no cerne das nossas discussões sobre
o cercamento das águas. Buscaremos com esta pesquisa seguir neste sentido eminentemente
crítico e problematizador, para colaborar nesta construção que põe em cheque este
“paradigma modernizador” que produz e reproduz desigualdades, a partir da caracterização da
água no seu sentido econômico – como mercadoria – ou no seu sentido estatal – como recurso
hídrico. É preciso, pois buscar uma superação sobre estes tipos de perspectivas hegemônicas,
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o que implica buscar uma compreensão o mais ampliada possível. Nas palavras de Linton
necessitamos buscar urgentemente
[…] mudanças na forma como pensamos sobre a água, bem como na forma
como a representamos, gerimos, distribuímos, valorizamos e utilizamos, pois
todas estas questões estão intimamente relacionadas. […] Tratar a água
como um recurso econômico permite a algumas pessoas utilizá-la como um
meio para quaisquer fins que possam ter a capacidade econômica e
tecnológica. Assim, os significados alternativos e potenciais e as relações
com a água podem ser ignorados ou afastados, juntamente com as pessoas
para quem tais significados e relações são constitutivos da vida e da
subsistência. […] Poder-se-ia perguntar: A água nem sempre foi H 2O,
mesmo antes de ser reconhecida como tal? É claro que a resposta a tal
pergunta deve ser sim. No entanto, o ponto significativo aqui é que fazer esta
mesma pergunta – ou fazer a afirmação de que a água foi sempre H 2O – é
característico, mesmo definitivo, da água moderna. Ainda que ela [a água]
flua constantemente através dos nossos corpos e das nossas psiques, no
cosmos moderno a água foi banida para o reino cartesiano de substância
alargada. A sociedade e a água moderna estão relacionadas externamente
como duas categorias independentes e intransigentes; a água pode ser
entendida como afetando a sociedade, e a sociedade pode ser entendida
como afetando a água, mas nenhuma delas pode ser entendida como sendo
fundamentalmente (internamente) alterada em resultado destas trocas (2010,
p. 31–36).

Associamos, pois, estas compreensões ao que já discutimos em termos de separações
e distintas formas de despojo derivados do modo capitalista de produção, mas também
problematizamos um conjunto de pressupostos filosóficos sobre a noção moderna de água,
que é separada dos seres humanos e garante a expropriação também política das comunidades,
grupos e classes sobre suas condições de existência.
E as grandes obras hídricas são uma das manifestações mais nítidas destes processos
de separação da vida manifestada implícita ou explicitamente nas águas. Sugestivamente o
autor recupera uma reflexão destas separações e suas consequências a partir do exemplo da
construção de um canal hídrico – assim como o Canal Acauã-Araçagi objeto da nossa
investigação – nos Estados Unidos, o Canal Friant-Kern. Finalizamos, pois, esta seção com
suas avaliações sobre “o que é um canal” a partir de uma mirada crítica ligada ao conceito de
água moderna, que nos parecem férteis para pensar no nosso estudo específico:
[O canal], ao contrário de um rio, não é um ecossistema. É simplificado,
abstraído. A água, rigidamente separada da terra e firmemente orientada para
produzir “alimentos”, encher canos e ganhar dinheiro. Ao longo do Canal de
Friant-Kern, como muitos outros como ele, correm de ambos os lados cercas
altas ligadas em cadeia, fechando a vala de cães vadios, crianças, pescadores
(de qualquer forma não há peixe), pensadores solitários, amantes, nadadores,
coiotes esfomeados, tartarugas migratórias… De fato [separado] de toda a
natureza e da vida humana, exceto o pessoal administrativo oficial do
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Bureau Federal de Reclamação. Por onde o Canal passa […] são afixados
sinais grandes e ameaçadores: “Mantenha-se vivo, fique fora”. A intenção
dos sinais, é claro, é promover a segurança pública avisando os inocentes
dos perigos de se afogarem, de serem sugados para sifões pela corrente
rápida. No entanto, o seu efeito mais sombrio é sugerir que o mundo
artificial do canal de irrigação não é um lugar onde os seres vivos,
incluindo os humanos, são bem-vindos. […] Esta passagem ilustra como
as características da água moderna – a sua apreensão intelectual,
especificação científica, contenção material, e alienação da sociedade e do
resto da natureza não-humana – se unem: a ideia moderna da água como
uma entidade objetiva, homogênea e a-histórica desprovida de conteúdo
cultural é complementada pela sua contenção física e isolamento das
pessoas, e reforçada por técnicas modernas de gestão que permitiram a
muitos de nós sobreviver sem ter de pensar muito sobre ela. Defendo que
a água moderna entrou numa fase crítica em que cada uma destas
características é reconhecida como insustentável e que esta crise nos obriga a
pensar, e a envolvermo-nos com a água de formas a que estamos pouco
habituados (2010, p. 37 - grifos nossos).

Unindo as inquietações e críticas de Linton com as reflexões já realizadas sobre os
velhos e novos cercamentos no capitalismo é possível fazer um enquadramento geral dos
temas que estão relacionados com o cercamento das águas, que podem ser agrupados e
sistematizados nos seguintes elementos, direta ou indiretamente interligados: 1) a relação
entre a exigência crescente de água e a produção de commodities agrícolas; 2) a necessária
concentração e intensificação de capital em infraestruturas interligadas à construção de
qualquer grande projeto, como barragens, canais, portos, perímetros irrigados, etc; 3) a defesa
– expressa ou tácita – da prevalência do valor de troca em relação ao valor de uso das
águas, ou seja, a tendência de privatização, mercantilização e financeirização das águas; 4) a
problemática da gestão dos recursos hídricos reproduzindo uma lógica economicista e
gerencialista, expropriando também a capacidade política dos povos/comunidades e
centralizando a tomada de decisões; 5) os impactos ambientais resultantes dessas
intervenções sobre os próprios corpos hídricos – rios, lagos, mananciais, fontes minerais,
etc. – em nome do “desenvolvimento” ou do “interesse público”; 6) em nível mundial, a
ampliação e disseminação de uma caracterização das águas de maneira abstrata, reificada
e financeirizada, tanto nos meios urbanos e meios rurais, reproduzindo a lógica da água
moderna.
Parte significativa desses elementos serão diretamente discutidos nesta pesquisa com
foco nos conflitos decorrentes da construção de obras hídricas do Nordeste e em especial no
semiárido paraibano. Finalizamos este capítulo correlacionando as reflexões teórico-
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conceituais com o voo do Carcará, como metáfora deste processo que ocorre em distintas
escalas para garantir a valorização do valor.
1.5 O VOO DO CARCARÁ E O CERCAMENTO DAS ÁGUAS
Carcará! / Lá no sertão… / É um bicho que avoa que nem
avião / É um pássaro malvado / Tem o bico volteado que
nem gavião! / Carcará / Quando vê roça queimada / Sai
voando, cantando / Carcará / Vai fazer sua caçada /
Carcará / Come inté cobra queimada
[…] Mas quando chega o tempo da invernada / No sertão
não tem mais roça queimada / Carcará mesmo assim num
passa fome / Os burrego que nasce na baixada […]
Carcará é malvado, é valentão / É a águia de lá do meu
sertão / Os burrego novim num pode andá / Ele puxa no
bico inté matá.
[…] “Em 1950 mais de dois milhões de nordestinos
viviam fora dos seus estados natais. 10% da população do
Ceará emigrou. 13% do Piauí! 15% da Bahia!! 17% de
Alagoas!!!”
Carcará! / Pega, mata e come / Carcará! / Num vai morrer
de fome / Carcará! / Mais coragem do que homem /
Carcará! / Pega, mata e come!!!
(Música Carcará – João do Vale e José Cândido)

Este capítulo se encerra com uma música que é mais cantada do que refletida:
Carcará. É uma das músicas do histórico Show Opinião, estrelado por Nara Leão, Zé Keti e
João do Vale, no final de 1964, início da ditadura civil-empresarial-militar no Brasil. Nara
Leão depois foi substituída por uma jovem baiana de 18 anos chamada Maria Bethânia,
estreando sua vida artística no Rio de Janeiro. O espetáculo entrou para a história como um
grito contra as opressões naquele período inicial do regime de exceção, denunciando as
iniquidades vividas tanto no campo quanto na cidade. Retrata o migrante nordestino e a seca,
o morro e o favelado, a carestia e ditadura, a fome, as desigualdades, o racismo. Consagrou
tantas músicas que o disco de 1965 pode ser considerado um dos mais importantes das
músicas de protesto daquela época54.
Dirigido por Augusto Boal e escrito por Vianinha, Paulo Pontes e Armando Ribeiro,
Opinião consagra também um momento em que ainda era possível exercer, no campo
cultural, uma relativa influência que fora perdida no campo político em virtude do Golpe de
Estado, como afirma Schwarz (2001). Esta relativa hegemonia cultural perdura pelo menos
até 1969, quando o Ato Institucional nº 5 endurece de vez o regime, cassando mandatos,
54

Com músicas de João do Vale, Zé Kéti, Jeremias Ricardo, Edu Lobo, Carlos Lyra, entre outros.
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fechando o Congresso, instaurando a censura prévia, extirpando direitos civis e políticos,
enfim, escrevendo as “páginas infelizes da nossa história” cuja lembrança é sempre
importante.
Se começamos esta tese relembrando de Carcará e da ditadura civil-empresarialmilitar, os leitores e leitoras atentas podem imaginar que temos nossas razões para tal.
Vivemos também tempos estranhos e muito difíceis, em que “mais que nunca é preciso cantar
e alegrar a cidade”. Nossa busca deve ser a de (re)ativar a memória dos que vieram antes e
permitiram que estivéssemos agora escrevendo sobre os desafios e as contradições que nos
afligem.
Como a música expressa em seu final, a mensagem de Carcará é uma crítica social
potente sobre a situação do Nordeste e toda a problemática da menor disponibilidade hídrica
nesta região, que será debatida exaustivamente no decorrer dos capítulos. Mas é importante
acrescentar que existe uma outra questão histórica fundamental: a questão das cercas, ou seja,
dos processos de privatização e mercantilização das terras e águas. A música é um protesto
contra a situação do Nordeste, que “Em 1950 mais de dois milhões de nordestinos viviam fora
dos seus estados natais. 10% da população do Ceará emigrou. 13% do Piauí! 15% da Bahia!!
17% de Alagoas!”. A música, pois, está tirando esta situação da invisibilidade.
O voo do Carcará aqui é usado como uma metáfora sobre os processos de
acumulação, opressão e despojo que foram produzidos especificamente na região, e que se
utilizam de um conjunto de mecanismos ideológicos muito comuns quando tratamos do
Nordeste, em especial o paradigma da escassez e do “combate à seca”.
Se as estratégias desenvolvimentistas que privilegiam as grandes obras hídricas e
eram baseadas na Indústria da seca são anteriores ao golpe civil-militar mas também foram
conduzidas naquele período ditatorial, é fato que permanecem até hoje mesmo após a
redemocratização, ainda que sob novas bases e determinações que articulam os cercamentos
“clássicos” e a concepção moderna de água discutidos neste capítulo. Como teremos a
oportunidade de discutir durante toda o trabalho – em especial quando tratarmos do novo
caminho das águas na Paraíba – hoje podemos compreender estes novos cercamentos como
parte das estratégias de acumulação ampliada num contexto de capitalismo neoextrativista
(ACOSTA, 2016; SVAMPA, 2019). E estes conflitos territoriais atualizam e reconstituem as
bases da Indústria da seca, reforçando a dialética do presente e do passado.
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No caso de Carcará, contextualizadas a partir de sua inserção no espetáculo
supracitado, trazemos duas questões importantes que trabalhamos neste capítulo inicial e que
nos acompanharão durante a pesquisa: o Carcará pode se referir ao poder estatal constituído,
que é “malvado e valentão” como era o regime civil-militar, e que tem “mais coragem do que
homem”. Mas também nos permite pensar nos mais diversos artifícios e mecanismos
utilizados pelo Capital para a manutenção do status quo a garantir sua reprodução ampliada.
Afinal, o Carcará “não vai morrer de fome”, nem no “tempo da invernada”, nem “quando tem
roça queimada”. O Carcará, assim como o Capital, sempre faz sua caçada. E “pega, mata e
come”55.
A partir do próximo capítulo nos debruçaremos mais detidamente sobre as questões
que envolvem o território estudado e o contexto das grandes obras hídricas na Paraíba,
iniciando pela Barragem de Acauã e depois adentrando no novo caminho das águas.
Como veremos, há um primeiro canto de Acauã, que prenunciou o primeiro
cercamento das águas e o descaso planejado decorrente da construção da barragem; a
novidade, em termos empíricos, é a existência de outro canto, decorrente dos novos caminhos
ligados ao planejamento hídrico-territorial em curso.
Se no capitalismo uma cerca leva a outras cercas, o canto de Acauã parece se
articular com o voo do Carcará nas trilhas da acumulação primitiva, ampliando os
cercamentos existentes e apontando para um novo momento de despojo, violência e
expropriações, mas também de lutas e resistências.

É importante ressaltar que nossas reflexões sobre as aves e pássaros do Nordeste são uma possibilidade de
interpretação que oferecemos como um fio condutor estético-político, mas que advêm muito mais das músicas
que retratam estes pássaros e de seus contextos do que propriamente das condutas naturais dessas aves. Ainda
que esta afirmação possa parecer óbvia, acreditamos que é importante ser coerente com nosso próprio campo de
estudos e pesquisas e reafirmar que nossos pássaros nesta tese não são os “pássaros reais”, com suas
necessidades e instintos de sobrevivência. São, antes de tudo, uma forma que encontramos para desenvolver
melhor nosso próprio percurso teórico-metodológico, junto com o rico e diversificado campo literário, artístico e
cultural da região e de nosso povo.
55
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2. “TEU CANTO É PENOSO E FAZ MEDO”: EFEITOS SOCIAIS, DESCASO
PLANEJADO, VIOLAÇÕES DE DIREITOS E RESISTÊNCIAS NA BARRAGEM DE
ACAUÃ (PB)
Neste capítulo iniciamos nossa discussão sobre os conflitos territoriais derivados da
construção de grandes obras hídricas no Nordeste, a partir de uma situação social mais antiga,
a da Barragem de Acauã.
Como o caso de Acauã já foi objeto de outras reflexões teóricas (EVANGELISTA,
2012; MORAIS; SILVA; OLIVEIRA, 2016; OLIVEIRA, 2002; SILVA; OLIVEIRA, 2010),
justificamos que o nosso papel será mais de sistematização destes documentos e dados, e
forneceremos ao final do trabalho (Anexo 4) um quadro que nos ajudou a organizar uma linha
do tempo sobre Acauã até o momento da chegada do Canal Acauã-Araçagi, que será o foco
mais imediato do nosso trabalho no capítulo seguinte. Neste sentido, a Barragem de Acauã
permanece como um ponto de partida privilegiado da tese, ainda que, como veremos, ela não
será nosso ponto de chegada.
Primeiramente apresentaremos nossa posição teórico-metodológica a partir da
literatura especializada sobre barragens, seguindo para uma discussão sobre os aspectos mais
relevantes sobre formação social preexistente das comunidades de Acauã, destacando
sobretudo a existência de uma territorialidade camponesa e ribeirinha.
Depois discutiremos as fontes e os principais aspectos da própria obra, seus
impactos, violações de direitos humanos e o processo de organização derivado, com a
constituição do Movimento de Atingidos por Barragens na Paraíba.
Por fim, apresentaremos uma síntese dos principais fatos que coletamos sobre a
história da construção da barragem, entendida como um primeiro cercamento das águas
analisados nesta pesquisa.
Nossas sínteses parciais sinalizam para a modernização da situação de Acauã com a
chegada das águas da Transposição na Paraíba, e com construção do Canal Acauã-Araçagi,
enquanto expressões territoriais do processo de cercamento das águas que queremos
comprovar nesta tese.
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2.1 BREVE NOTA SOBRE OS ESTUDOS SOBRE BARRAGENS NO BRASIL
Em geral os estudos sobre barragens priorizam a avaliação e discussão sobre os
impactos desses empreendimentos. Tais trabalhos, ainda que revelem uma preocupação com a
verificação dos diversos e múltiplos problemas ocasionados pelas referidas obras, pecam na
compreensão das especificidades inerentes ao profundo processo de mudança social que se
desencadeia, não só como efeito externo da obra, mas como resultado das interações entre os
elementos internos e externos: negociações, lutas, aspectos culturais, dinâmicas socioespaciais
preexistentes, tudo isso deve ser levado em conta no momento em que se busca fazer uma
análise crítica sobre os efeitos sociais em grandes projetos.
Retiramos as reflexões acima de Sigaud. Segundo a autora é necessário pensar os
efeitos da construção de barragens
não como respostas culturais da população, mas como mudanças na estrutura
das relações sociais na qual está inserida, perspectiva esta que coloca em
questão a própria possibilidade de ‘impactos temporais’. Assim, ao invés
de verificar aqui os mesmos efeitos apontados pela literatura, procurar-se-á
pensar os efeitos a partir de outros parâmetros teóricos, incorporando as
dimensões políticas e estruturais na análise (SIGAUD, 1986, p. 6 - grifos
nossos).

Já no final da década de 1980 e início dos anos 1990 a pesquisadora criticou os
“perigos de generalizações substantivas ao nível dos efeitos, uma vez que tais efeitos, no que
concerne especificamente ao sistema de produção das populações das áreas afetadas, não
estão contidos no próprio projeto” (SIGAUD, 1992, p. 8). Na crítica formulada por Sigaud
grande parte desses estudos serviam muito mais para subsidiar as agências estatais ou
privadas responsáveis pelas próprias obras do que para colaborar com as populações
atingidas. Interessava aos estudos de impacto quantificá-los e objetivá-los, obedecendo a uma
lógica racionalizada, patrimonialista e tecnicista, que funcionavam para legitimar as decisões
dos órgãos para “diminuir os impactos”. O desafio, segundo a autora
[…] consiste em apontar, a partir do caso das hidrelétricas (e em qualquer
análise que vise a dimensionar com precisão os efeitos da inundação de um
território), para o peso das relações da população com esse território, para a
importância do modo como o projeto é implantado, para o estudo das
relações entre os interessados no projeto e as populações, e para a relevância
das condições sociais da área próxima ao reservatório, em termos das
alternativas que se abrem à população deslocada (SIGAUD, 1992, p. 10).

Assim, nos apoiamos nestas lições, que consolidaram uma espécie de “metodologia
de pesquisa e análise” sobre barragens, buscando evitar o caminho que reduz a análise dos
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grandes projetos aos aspectos dos impactos, mas desde já admitindo e assumindo os riscos de
uma abordagem mais geral, a partir do nosso enfoque de trabalho e recorte da pesquisa.
Ao buscarmos verificar a existência e a complexidade de novos processos de
cercamentos das águas na Paraíba em virtude da integração de obras hídricas é importante
compreender o movimento e não somente as especificidades dos casos. Trata-se de
enriquecer a abordagem atual sobre a Barragem de Acauã compreendendo-a dentro de um
novo contexto ou conjuntura, partindo desta experiência mas mapeando e cartografando
novos conflitos.
E ainda que não seja nosso objetivo de pesquisa realizar uma “avaliação minuciosa
dos efeitos sociais e da mudança social ocorridos com as populações atingidas”, buscaremos
apontar “o que se sabe e o que ainda podemos saber sobre Acauã” 56, atualizando os dados que
temos e mantendo o fio condutor da pesquisa: das barragens para as grandes obras, das
grandes obras para as águas, das águas para a vida.
Mesmo que nosso trabalho não tenha pretensões etnográficas é extremamente
interessante observar, a título de exemplo, que a análise de Sigaud 57 sobre “as mudanças
provocadas pela intervenção no curso do rio” no caso de Sobradinho são valiosíssimas
comparativamente para o nosso trabalho: a inviabilização da agricultura de vazante, a perda
do controle das águas e a inviabilização da pesca tradicional (SIGAUD, 1986) são elementos
centrais para as mudanças no modo de vida dos ribeirinhos e camponeses também em Acauã.
Tais elementos, ademais, serão decodificados e traduzidos juridicamente como um padrão de
violações de direitos humanos, também verificados em outros casos.
Por outro lado, defendemos que a situação de Acauã não pode ser considerada
técnica e juridicamente como um caso de “reassentamento”. A situação de expropriação
vivenciada, que se soma à completa ausência de condições estruturais nas “agrovilas” para
onde foram deslocadas as populações, nos impedem de caracterizar tal situação como de
“reassentamento”. Em síntese, este processo traumático de expropriação das terras e das águas
resultaram em despejo ou remoção forçada, sem que fosse prevista qualquer recomposição de
qualquer atividade produtiva, como detalharemos no decorrer do capítulo.
Agradeço esta ponderação trazida pelo Prof. Carlos Vainer do IPPUR/UFRJ na banca de qualificação do
trabalho de tese, orientando-me a buscar “o que se pode achar de novo sobre a Barragem de Acauã”, levando em
conta a grande quantidade de informações já existentes.
57
Citamos dois trabalhos de fôlego que são a síntese de uma trajetória longa de pesquisa sobre os “efeito s
sociais” desses empreendimentos, com especial análise dos casos de Sobradinho (Bahia) e Machadinho (Rio
Grande do Sul/Santa Catarina). Para mais, consultar Sigaud (1992) e o livro de Martins-Costa, resultado da sua
dissertação de mestrado sob orientação da própria Sigaud acerca dos efeitos da “retirada insólita” em Sobradinho
(MARTINS-COSTA, 2013).
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Esse amálgama entre processo de expropriação, ação estatal e justificativa ideológica
fundada na escassez será central para compreender os mecanismos e engrenagens que estão
em curso na questão hídrico-territorial, conforme detalharemos a partir das próximas sessões.
2.2 QUADRO SOBRE AS FONTES ANALISADAS SOBRE A BARRAGEM DE ACAUÃ
A situação da Barragem de Acauã é bastante “documentada”, quer seja pela
existência de uma assessoria ao Movimento de Atingidos por Barragens que sempre se
preocupou com a coleta de dados e informações, quer seja pela existência de muitos
documentos oficiais que já trataram da situação dos atingidos.
Em especial, destacamos três processos administrativos instaurados na Procuradoria
Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal da Paraíba (PRDC/MPF/PB)
e dois Relatórios da Comissão Especial “Atingidos por Barragens” do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) - atualmente Conselho Nacional de Direitos
Humanos (CNDH)58. A síntese dos principais documentos oficiais sobre Acauã segue no
quadro abaixo:

As cópias do Procedimento mais antigo, de 2003, obtivemos junto ao Projeto Universidades Cidadãs da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Já as demais cópias integrais foram coletadas junto à própria
PRDC, motivo pelo qual agradecemos novamente a ambos pela colaboração para esta pesquisa.
58

108

Quadro 1 - Principais documentos oficiais sobre a Barragem de Acauã
DOCUMENTO/FONTE

PARTES/ÓRGÃOS ENVOLVIDOS
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão -

PROCESSO

Ministério Público Federal da Paraíba (PRDC –

ADMINISTRATIVO Nº

MPF - PB)

1.24.000.000838/2003-67

Representante: Associação dos Atingidos pela

(P.A. Nº 1)

INÍCIO

FINAL

15-set-2003

11-out-2010

24-mar-2014

07-out-2019

16-out-2019

EM CURSO

Ago-2006

Nov-2010

26-mai-2013

29-mai-2013

Barragem de Acauã
Representado: estado da Paraíba
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão Ministério Público Federal da Paraíba (PRDC –

INQUÉRITO CIVIL Nº
1.24.000.000523/2014-72
(P.A. Nº 2)

MPF - PB)
Representante: Conselho Nacional de Direitos
Humanos da Presidência da República (CNDH)
Representado:

DNOCS/PB

-

Departamento

Nacional de Obras Contra as Secas do estado da
Paraíba e outros
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão Ministério Público Federal da Paraíba (PRDC –
PROCEDIMENTO

MPF - PB)

ADMINISTRATIVO Nº

Representante: mab – movimento dos atingidos

1.24.000.001500/2019-90

por barragens da paraíba e conselho nacional de

(P. A Nº 3)

direitos humanos da presidência da república -

59

(CNDH/SDHPR – DF)
Representado: Governo do estado da Paraíba e
RELATÓRIO FINAL DA

outros

COMISSÃO ESPECIAL

CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

“ATINGIDOS POR

PESSOA HUMANA (CDDPH)

BARRAGENS”
Barragem de Acauã RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO 2013

CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA HUMANA (CDDPH), atual
CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS (CNDH)

Fonte: Elaboração própria (2019).

O primeiro Processo, iniciado em setembro de 2003, é resultado dos momentos mais
iniciais ligados à organização dos atingidos na Paraíba desde os alagamentos ocorridos a
partir de 2002 e das articulações dos setores sociais que prestavam assessoria e solidariedade.
Este processo é emblemático porque traduz historicamente o conjunto de pautas levantadas
como necessárias para equacionamento e/ou mitigação das violações de direitos ocorridas
com a construção da barragem e que serão adiante objeto das denúncias até os dias atuais.
Utilizaremos as siglas P.A nº 1, 2 e 3 para nos referirmos a estes procedimentos administrativos e suas páginas
no decorrer da pesquisa.
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Representa também a reunião de diversos documentos (imagens, dossiês, fotos, relatos de
reuniões, oficinas realizadas, cartas, etc.) que instruíram o processo e que foram objeto da
intervenção do Ministério Público Federal na pessoa do Procurador dos Direitos do Cidadão,
Dulciran Van Marsen Farena, a fim de responsabilizar o Governo do estado da Paraíba – e
também o Governo Federal – pela resolução dos problemas dos atingidos. A falta de soluções
negociadas e a não celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - resultou na
propositura de duas ações civis públicas por parte do Ministério Público Federal em face do
Governo do Estado, mas que foram extintas “sem resolução de mérito” por razões
processuais60.
Já o segundo processo administrativo deriva de fatos mais recentes, ligados à
projeção nacional do caso de Acauã, em virtude da sua inserção num amplo relatório nacional,
produzido entre os anos de 2006 a 2010 pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, que
reconhece um padrão de violações de direitos humanos no processo de construção de
barragens no Brasil (BRASIL, 2010). A Barragem de Acauã foi um dos oito casos
selecionados pela Comissão, sendo a única barragem “não-hidrelétrica” presente naquele
relatório. Os outros sete casos analisados – Tucuruí, no Pará; Cana Brava e Serra da Mesa, em
Goiás; Manso, em Mato Grosso; Barra Grande e Campos Novos no Rio Grande do Sul e
Santa Catarina; e Estreito, em Tocantins e Maranhão – são de barragens construídas para
produção de energia elétrica.
Instaurado em 2013, o segundo processo se fundamenta no Relatório final de
monitoramento realizado pelo Grupo de Trabalho “Atingidos por Barragens” em missão
realizada entre os dias 27 a 29 de maio de 2013 na Paraíba. É o lócus mais importante para a
sistematização das diversas demandas, mediadas e acompanhadas pela Procuradoria Regional
dos Direitos do Cidadão (PRDC/MPF) até os dias atuais; por outro lado, tais documentos
apresentam o discurso governamental com suas contradições, entre as prioridades do Governo
e as “possibilidades concretas” para reduzir/mitigar os problemas enfrentados.
Em 2019 o Procurador Regional José Godoy Bezerra de Souza compreendeu que o
Inquérito Civil anterior deveria ser arquivado para uma melhor adequação aos tipos de
procedimento existentes na Procuradoria. Neste sentido, promoveu o arquivamento do
Inquérito Civil anterior e através da Portaria nº 145 de 16 de outubro de 2019 determinou a
A discussão principal sobre essa “extinção sem resolução de mérito” no âmbito das ações civis públicas
propostas pelo Ministério Público Federal dizia respeito à questão da competência federal para julgar estas
ações, motivo pelo qual os conteúdos dos pedidos formulados para reparar as violações nunca foram apreciadas
em âmbito judicial.
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instauração de um novo Procedimento Administrativo que mantém o mesmo objeto:
“acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas em favor das pessoas
atingidas pela construção da Barragem de Acauã”. Este “novo” procedimento encontra-se em
fase muito inicial, embora tenha sido determinado pelo Procurador que “toda a
documentação” do Inquérito Civil anterior seja anexada para instruir o novo Procedimento de
forma que pode ser entendido como uma extensão do procedimento anterior.
Para efeitos desta tese, o recorte temporal definido indica que o nosso trabalho de
pesquisa termina praticamente na fase inicial deste novo Procedimento Administrativo. Como
já citamos também na Introdução, nestas poucas páginas do novo procedimento tomou corpo
uma demanda histórica muito importante: a possibilidade do primeiro reassentamento
produtivo dos atingidos, a Agrovila “Águas de Acauã”, direcionada prioritariamente para a
Comunidade do Costa, que desponta como uma das novidades desta pesquisa e que não
teremos condições de desenvolver. Esperamos que este novo procedimento possa também
instruir e subsidiar futuras pesquisas sobre esses novos contextos dos atingidos por Acauã a
partir deste projeto de reassentamento.
Cabe apontar que existem diversas outras fontes de documentos sobre Acauã. De um
ponto de vista mais acadêmico e extensionista, é importante ressaltar a quantidade de
materiais sistematizados pelo Prof. Dr. Fernando Garcia de Oliveira, coordenador do Projeto
Universidades Cidadãs da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)61. O material é
de fundamental importância por duas razões: 1) sistematizou, em conjunturas diversas, o
histórico da própria criação do MAB na Paraíba e suas pautas de reivindicação; 2) fortaleceu a
comunicação interna e externa e a formulação das denúncias, inclusive sendo central para
toda a estratégia processual perante a PRDC/MPF.
Outro elemento que confere relevante interesse para este material é que o diagnóstico
das principais dificuldades produzidas entre os anos de 2002 a 2020 continua praticamente o
mesmo. Consideramos, pois, que é dever do nosso trabalho teórico-político e da pesquisa
militante dar a nossa contribuição, para atualizar criticamente a situação, quiçá partindo de
outras categorias e outros pressupostos. Isso porque sentimos falta da conexão entre este
material empírico derivado da assessoria e a produção de análises teóricas mais estruturais,
conectando a situação de Acauã com seu contexto mais amplo.
No momento da qualificação da tese, inclusive, recebemos deste Professor uma diversidade de materiais (em
especial, artigos acadêmicos sobre as ações de extensão desenvolvidas) que documentam – há quase duas
décadas – a situação dos atingidos e que expressa também o papel fundamental das atividades de assessoria junto
ao MAB.
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Complementamos toda a documentação citada acima com outras fontes – clipping de
notícias, relatos de reuniões presenciais, vídeos e áudios disponibilizados pela PRDC, UFCG
e MAB, etc. – e somamos ao nosso próprio acervo coletado nas três atividades de campo
realizadas: em fevereiro de 2017, em julho de 2018 e em setembro de 2019, sobretudo os
depoimentos de campo e as entrevistas, além de fotos e georreferenciamento dos pontos
visitados, com inspiração nas estratégias da cartografia social (ACSELRAD, 2008).
Após as reflexões metodológicas e a descrição das fontes principais utilizadas nesta
parte da pesquisa, seguiremos abaixo apontando exatamente os aspectos mais relevantes que
tentamos reconstituir acerca da formação social preexistente em Acauã, buscando comprovar
a existência de uma territorialidade camponesa e ribeirinha e avaliar os processos de mudança
social decorrentes da construção da barragem com inspiração nas propostas de Lygia Sigaud
já mencionadas.
2.3 A OCUPAÇÃO TRADICIONAL DAS MARGENS DO RIO PARAÍBA: UMA
TERRITORIALIDADE CAMPONESA E RIBEIRINHA EM ACAUÃ
A Barragem de Acauã foi construída e instalada numa zona de transição entre o que
conhecemos como cariri e agreste paraibano, no curso médio do Rio Paraíba. O barramento
das águas ocorreu num local a aproximadamente 23 quilômetros da cidade de Salgado de São
Félix, mas os municípios considerados impactados foram Itatuba-PB, Natuba-PB e AroeirasPB. Sua construção impactou as zonas rurais dos municípios supracitados, onde viviam, às
margens do Rio Paraíba – e com ele convivendo62 – cerca de 900 famílias, situadas em oito
comunidades: Pedro Velho, Cajá, Melancia, Junco, Ilha Grande, Cafundó, além de Riachão e
Aguapaba. Independente da maior ou menor proximidade com o Rio Paraíba, todas estas
comunidades eram ribeirinhas63.
Dessas oito comunidades, Aguapaba e Riachão não foram diretamente alagadas,
ainda que tenham sido também impactadas fortemente pela construção da barragem. A
situação de Aguapaba é diferenciada porque ela não foi incluída na caracterização de
comunidade atingida na época da construção da barragem; já com algumas famílias da
Reforçamos que conviver é um termo muito importante para nosso trabalho. Como afirmamos no primeiro
capítulo, a partir da ecologia política latino-americana podemos afirmar a essencialidade do processo de
interdependência entre a natureza humana e não-humana em suas múltiplas relações, que são também a chave
para pensar as lutas pelo comum na América Latina. Para mais, ler Mina Navarro Trujillo (2018).
63
São ribeirinhos, por definição, aqueles e aquelas que reproduzem sua existência a partir da integração com os
rios, o que significa que qualquer intervenção nos rios afeta de modo radical sua própria reprodução coletiva.
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comunidade do Cafundó ocorreu uma situação distinta e também muito grave: segundo
relatos da época, como o Governo do Estado não indicou qualquer cota máxima 64 para
identificar as áreas que seriam atingidas pela água, algumas famílias saíram de suas casas sem
haver necessidade, tendo retornado aos seus locais após o enchimento do lago, mas
O prejuízo foi que haviam destruído, sem necessidade, as casas que
possuíam… Depois de muito lutarem, aquelas famílias conseguiram
novamente ter eletricidade. Apesar de seus prejuízos, é evidente que sua
situação é muito superior à daqueles que estão em Pedro Velho Novo, que
hoje é um distrito do município de Aroeiras. Sua principal vantagem deriva
do fato de disporem de espaço para suas criações (SILVA; OLIVEIRA, 2010,
p. 10).

Dada a situação de invisibilidade das comunidades atingidas, que não constavam (e
ainda não constam) nos mapas oficiais construídos a partir da escala do desenvolvimentismo,
é importante observar a localização exata destas, a partir da pesquisa de Brito (2013), que as
chama de “comunidades rurais lindeiras”:
Mapa 4 - Comunidades rurais atingidas pela Barragem de Acauã

Fonte: (BRITO, 2013, p. 289)

Após o enchimento da barragem novas áreas foram construídas, chamadas de
“agrovilas”, mas que por parte dos atingidos não podem ser chamadas assim: “pois de agro

A cota máxima se refere à altura que a água atingiria no momento do enchimento do lago decorrente da
construção da barragem. Estas cotas máximas são fundamentais porque indicam, na prática, quais as áreas serão
alagadas diretamente.
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num tem nada, mais parece uma favela rural” (SOUZA, 2018), segundo a própria reflexão do
membro do MPF entrevistado.
As comunidades atuais são as seguintes: Costa, Melancia, Cajá, Pedro Velho (Vila
Nova de Pedro Velho), Aguapaba e Riachão. Percebemos então que os povoados de Junco e
Ilha Grande não só foram alagados como desapareceram também os seus nomes nas novas
“agrovilas”. As demais comunidades ou povoados, que viviam às margens do Rio e seus
afluentes, foram desordenadamente ocupadas após a “cheia” ocorrida em 2004.
A organização social e produtiva destas comunidades estava baseada na agricultura
de subsistência, na pesca artesanal e na criação de animais, esta última atividade geralmente
realizada “à solta”, ou seja, a partir da utilização dessas mesmas áreas de cultivo às margens
do Rio Paraíba como área de criação de animais que pastavam livremente. Conforme
apontava Oliveira, ainda em 2002:
De fato, a disponibilidade de água do rio e a possibilidade de fazer poços
tipo Amazonas65 asseguram, sem nenhum pagamento pelo uso, a
disponibilidade de água para consumo humano, para os animais e também
para irrigação. Acrescente-se que o leito do rio, quando seco, e/ou as áreas
de vazante, são terras públicas (comunitárias, no dizer da população), nas
quais os animais pastam livremente (2002, p. 5 - grifos do autor).

O uso dessas terras comunitárias, que estavam às margens do Rio e que tinham
importância fundamental na reprodução da vida dessas populações nunca recebeu atenção
especial nos estudos que trataram sobre Acauã. Mais recentemente tais aspectos foram
sistematizados de forma bastante profícua pelo Laudo Técnico Antropológico nº 361/2018 –
elaborado pelo MPU a pedido da PRDC/MPF para: “caracterizar os impactos socioculturais
sofridos pelas comunidades atingidas pela construção e funcionamento da referida barragem,
as quais estão situadas nos municípios de Itatuba-PB, Natuba-PB e Aroeiras-PB” (BRASIL, P.
A. No 2, 2014, p. 1272). Dada a novidade e qualidade deste documento para apontar
elementos “novos”, este será central para nossa análise sobre o antes e depois da barragem,
somando-se as observações etnográficas daquele Laudo ao o nosso próprio material de
campo, sobretudo com as atividades de campo realizadas em julho de 2018 e setembro de
2019.

O poços de tipo amazonas são uma forma de captação de águas subterrâneas feitos em áreas de “baixios” ou de
“vazantes” e que tem esse nome pois os seus registros iniciais se deram no Vale Amazônico, nas proximidades
do grande rio. São poços médios em profundidade (com até 5 metros de diâmetro), escavados, e construídos com
algum revestimento parcial ou total em sua parede, geralmente com secções pré-fabricadas (anéis de cimento) e
tampadas, que evitavam o desmoronamento de suas paredes quando o lençol freático sobe (VASCONCELOS,
2014).
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Essa forma de ocupação das margens do Rio Paraíba é confirmada nas entrevistas
realizadas com Maria e Francisco, numa viagem de carro entre Campina Grande e NatubaPB66. Professora formada na área de Letras do município de Natuba-PB, Maria é “nascida e
criada” na Comunidade de Pedro Velho67, a maior das comunidades atingidas pela barragem.
Num contexto de ameaças e riscos à vida de seu companheiro, Francisco, mudaram-se para a
cidade de Campina Grande68 e lá permanecem.
Na entrevista ela reforçou essa dimensão sobre o uso comum das águas e das terras
para criação de animais. Afirmou que a sua mãe “criava ovelha, mais ovelha do que bode” e
seu pai criava “cavalo e jumento” (MARIA - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO, 2019). E
prossegue:
Entrevistada - a gente morava na beira do rio, aí facilitava.
Pesq.69 - Ah, vocês moravam na beira do rio também?
Entrevistada - Era.
Pesq. – E tinha essas coisas de controle de água?
Entrevistada - Não, a água era à vontade, a gente pegava água das cacimbas
para beber, cavava na Ilha do Rio, assim bem profunda, a água era boa, de
qualidade.
Pesq. - Isso nas ilhas que tinham ali?
Entrevistada - É.
Pesq. - E esse gado que vocês criavam, era assim tinha alguma área comum
ou era na área privada?
Entrevistada - A maioria era na área comum, nas beira do rio, na Ilha do
Rio...
Pesq. - Aí todo mundo soltava o gado ali?
Entrevistada - Todo mundo. É, os fazendeiros que tinham suas próprias
terras também, mas a grande maioria criava em comum na beira do rio,
pastoreando ou amarrada mesmo lá, minha mãe amarrava as ovelhas na
grama do Rio e na hora do almoço ia dar água, aí mudava de lugar e à
tardinha buscava para casa, era assim que criava os bichos, a maioria das
pessoas que tinham [bichos].
Pesq. - Mas os gados ficavam misturados lá?
Entrevistada - Os gados eram soltos, ficavam tudo misturado, né? Cabra,
ovelha, vaca, cavalo, jumento, tudo misturado.
Pesq. - E de todo mundo?
Entrevistada - Todo mundo.
Pesq. - Essa localidade que você morava você tinha ideia assim de quantas
famílias tinham?
Entrevistada - Tinha assim, acho que umas três mil pessoas.
Todos os nomes dos entrevistados e entrevistadas durante a pesquisa foram alterados preservando o anonimato
das declarações tanto por razões de ética em pesquisa quanto de segurança dos envolvidos.
67
Maria é a esposa de Francisco, uma das lideranças do Movimento de Atingidos por Barragens que nos
acompanhou na pesquisa de campo tanto em 2018 quanto em 2019.
68
Detalharemos mais à frente esta situação de ameaças a Francisco quando tratarmos especificamente da criação
do MAB na Paraíba.
69
Por economia, utilizaremos a abreviatura “Pesq.” para nos referirmos às perguntas ou considerações feitas
pelos pesquisadores nas atividades de campo durante as entrevistas/depoimentos coletados.
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(MARIA - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO, 2019).

Maria e Francisco nos contaram um pouco sobre a história de Pedro Velho e sobre as
relações e conexões culturais daquele povoado, através das trocas comerciais que passavam
por ali. Maria afirmou inclusive que “a comunidade, é historicamente, segundo o documento
que foi encontrado, fazia parte das Sesmarias, nossa comunidade tinha já uns 200 anos de
existência, é bem antiga a comunidade” (MARIA - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO,
2019). Já Francisco ressaltou a questão das trocas comerciais e culturais com o Estado de
Pernambuco:
Pesq. - De onde veio o nome Pedro Velho, você sabe Francisco?
Entrevistado – Dizem que foi um senhor que chegou por lá e ficou na beira
do rio, fez a casa e começou a morar por lá, acho que foi migrante, chegou e
ficou… Levando sua produção de um lugar para outro, aí tinha um rio, ele
era baixinho esse senhor era chamado de Pedro, ele era velho, […] aí ficou
essa referência de Pedro Velho, dos tropeiros, o pessoal que carregava o
algodão para Pernambuco, essa interligação do comércio.
Pesq. - Várias trocas [comerciais], né?
Entrevistado – É. Por que nosso distrito é divisa com Pernambuco, São
Vicente [Ferrer], aí as pessoas se deslocavam para vender as mercadorias, ou
até trocar mesmo, trocava as mercadorias. […] Era um lugar de descanso,
quando paravam, todo mundo falava a referência: “Vou parar em Pedro
Velho”. […] Aí tinha a feira do domingo que o pessoal de São Vicente vinha
vender as frutas, banana, uva, todo tipo de fruta que vinha do Brejo. […]
Todos os domingos a gente ia pra feira comprar as frutas, todo tipo de fruta
tinha até pitomba, carambola, manga, banana (banana comprida, banana
maçã, banana de todo tipo).
(FRANCISCO
COMUNIDADE
DE
PEDRO
VELHO
E
COORDENADOR DO MAB-PB, 2019)

Maria ressaltou que havia muita fartura perto do Rio, mencionando também uma
relação de ascendência com povos indígenas naquela região:
Pesq. - Tinha muita fartura então nas proximidades do Rio?
Entrevistada - Muita fartura mesmo, e as mulheres que tem uma
descendência indígena muito grande...
Pesq. - Maria, gostei dessa história aí, essa história das mulheres indígenas
eu não sabia não.
Entrevistada - Sim, fazia muito cerâmica, panela de barro e iam vender em
Pernambuco, São Vicente, Macaparana. Elas colocavam em cima do jumento
e iam vender lá ou às vezes trocar por frutas, comidas... As casinhas, quando
eu era criança as casinhas do pessoal do Cafundó [Comunidade do Cafundó]
era tudo de palha, eles eram assim bem um povo afastado mais da rua,
porque eles eram assim todos analfabetos e tinham dificuldade até da pessoa
conversar com o pessoal da rua, assim de descendente de indígenas a maioria
deles.
Pesq. - Você sabe de qual povo eram?
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Entrevistada - Não porque nunca foi feito um estudo a respeito… Inclusive a
minha bisavó era índia, eu sou descendente direto de índia.
Pesq. - Você nunca teve curiosidade de saber qual era esse povo não?
Maria - Tive, mas como meu pai também era português, eu ainda tenho
curiosidade de [saber] onde foi que… […] Deve ser importante né? Eu tenho
curiosidade de saber.
Pesq. - Então quer dizer que o Cafundó era uma área dessa ascendência mais
específica indígena, embora o nome seja africano, né?
Maria - É, Cafundó… Para você ter ideia, o povo era tudo de cabelinho
pretinho, lisinho, parecia umas índia mesmo.
Pesq. - Cafundó fica perto de Pedro Velho?
Maria - É como se fosse um bairro afastado: “Lá nos Cafundó”.
(MARIA - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO, 2019)

Como vimos, na memória coletiva existem não somente elementos de caracterização
desse uso comum das terras e das águas, havendo até essa referência cultural ligada ao uso das
áreas por povos e comunidades originários. O “pessoal do Cafundó”, uma das comunidades
atingidas pela barragem, ao que tudo indica pelos indícios na entrevista acima, era uma
comunidade mais isolada de Pedro Velho, com traços culturais distintos, com ascendência
indígena, inclusive alvo de algum preconceito por estas diferenças70.
As pistas sobre este uso comunitário das terras e o próprio relato da ex-moradora nos
fornecem os elementos para apontar a tradicionalidade daquela ocupação, também atestada no
laudo antropológico oficial. Segundo o documento, apesar de não haver exatamente
proprietários de terras (com títulos formais de propriedade), esse elemento não configurava
uma dificuldade para o usufruto das áreas nas margens do Rio Paraíba:
apesar de serem “só posseiros”, tinham liberdade. Praticavam
agricultura irrigada, plantando feijão, milho, fava e pimentão, dentre
outros cultivos, e criavam “todo tipo de animais”: gado, bodes,
ovelhas, patos, gansos, galinhas, etc. Existe um consenso de que ‘todo
mundo tinha oportunidade de trabalho’, nem que fosse nas plantações
de tomate de terceiros (BRASIL, P. A. No 2, 2014, p. 1279).
Também a família de Jeremias, agricultor e criador de animais da Comunidade de
Melancia71, relata essa dimensão do uso das terras “da marinha” (terras públicas às margens
do Rio), áreas de vazante que utilizavam para produção “[…] na verdade a terra baixa que a
gente tinha era nas vazantes, 11 hectares de vazante eles não indenizaram, onde a gente tinha
produção de fruta, verdura, capim... era da marinha.” (JEREMIAS E SEU BIU COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018). Há uma diversidade de relatos sobre as principais
Uma pesquisa interessante poderia ser desdobrada a partir deste achado em relação ao pessoal da Comunidade
do Cafundó (e outras comunidades próximas) e sua ascendência indígena nas margens do Rio Paraíba.
71
No capítulo 4 temos uma longa entrevista com Jeremias e sua família na Comunidade de Melancia, quando
iniciamos o percurso sobre o novo caminho das águas “de baixo”. Desta forma deixaremos para apresentar o
nosso entrevistado com mais detalhes mais à frente.
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culturas nessas terras de vazante: “milho, feijão, maniva de macaxeira, pimentão, batata-doce,
quiabo”, além de “hortaliças em geral, especialmente tomate e repolho” (BRASIL, P. A. No 2,
2014, p. 1276–1277), entre outros.
A produção agrícola de subsistência, portanto, era um elemento-chave, não era
hegemonizado por um regime de propriedade privada, nem das terras nem das águas.
Estes elementos se reforçam com a questão da pesca artesanal e do uso das águas. A
oferta de água era abundante, quer seja pelo próprio curso do Rio, quer seja pelos poços de
tipo amazonas que garantiam água de boa qualidade e gratuita, sendo este um componente
essencial para compreender a formação social e produtiva destas comunidades.
O fluxo do Rio, suas cheias e baixas, também compunham o “ritmo natural” do
regime das águas, que era adaptado pelas comunidades para realizar suas atividades
(re)produtivas na garantia de oferta de proteína animal para a alimentação, mas também para
venda do excedente na própria comunidade ou nas comunidades próximas. É o que relataram
por exemplo os moradores de Aguapaba no Laudo antropológico: “Num rio que era todo ‘de
pedras’, utilizavam o jereré72 e com ele pegavam diversas espécies de peixes e crustáceos:
aratanha, camarão, pitu, “cruca”, acari, sabararu, tilápia, piaba, etc.” (BRASIL, P. A. No 2,
2014, p. 1276). Aqui, “se catava peixe na mão”, relataram os moradores ao antropólogo
(BRASIL, P. A. No 2, 2014, p. 1276).
Aponta-se que a pesca era uma atividade que tinha seus elementos rituais e que
“trazia coesão à comunidade: uma verdadeira ‘festa’, muitas vezes realizada à noite, com
lampiões, num grupo grande e divertido, enquanto ‘hoje em dia, pra conseguir peixe, só
comprando’” (BRASIL, P. A. No 2, 2014, p. 1277).
Regina73, professora e moradora do Sítio Tabocas, que fica no município de Salgado
de São Félix (na divisa com o município de Natuba-PB e muito próximo ao paredão da
barragem, como veremos) também ressalta esse elemento de lazer que configurava o uso do
Rio: “porque era limpo, era bem limpinho, o pessoal no domingo tomava banho, o pessoal
vinha pra cá, era cheio de gente” (REGINA - SÍTIO TABOCAS, 2018). Importante ressaltar
também que “as mudanças no regime dos rios fizeram com que nascesse uma vegetação em
O jereré é uma espécie de rede em formato de cone, com um cabo na ponta, muito usado para a pesca naquela
região.
73
Regina foi a segunda integrante da viagem no novo caminho das águas em 2018. O sítio de sua família fica à
jusante da barragem. Relatou que tinha “feito o curso de Letras” mas em virtude das dificuldades de acesso, “não
tinha como estudar todos os dias”. E detalhou: “também estudei em Campina Grande, passei um ano e meio, mas
por conta do trabalho, que às vezes a gente tem que optar, aí eu tive que fazer, né, trocar de faculdade... estudava
na UEPB, aí eu tranquei o curso e fiquei por aqui” (REGINA - SÍTIO TABOCAS, 2018). Também no capítulo 4
detalharemos mais a sua trajetória no MAB e participação nas atividades da pesquisa de campo.
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sua margem que, segundo os camponeses, contamina a água e a torna imprópria para
irrigação” (BRASIL, P. A. No 2, 2014, p. 1280).
Ou seja, a pesca tradicional dessas populações também foi profundamente impactada
pela mudança no regime das águas decorrente da Barragem, que foi construída com uma
justificativa de “regularização da vazão” do Rio. Grande parte das populações que antes
desenvolviam estas modalidades de pesca artesanal hoje tem grandes dificuldades de acesso à
água, em especial a água própria da barragem.
Obtivemos também relatos em campo de que tanto em 1985 quanto em 1995 houve
cheias do Rio Paraíba, mesmo antes da barragem, que “foi uma cheia maior que deu”,
inclusive “todo mundo dormiu ali na cocheira” (JOANA - COMUNIDADE DE ÁGUAPABA,
2019).
Ainda que esse regime de cheias fosse considerado excepcional, ele estava integrado
e conectado com as experiências acumuladas daquelas populações que conviviam com o Rio,
sobretudo pelo seu caráter provisório. Segundo os atingidos, nada se comparou com “a
desgraça” que foi em 2004, quando “a barragem” encheu. No início daquele ano
o índice pluviométrico ultrapassou todas as expectativas (ano atípico para a
estação chuvosa na região), proporcionaram em menos de um mês o
transbordamento do reservatório que se encontrava com apenas 3% de sua
capacidade de armazenamento […] colocando em polvorosa
aproximadamente 900 famílias que viram uma conquista de gerações ser
afogada por mais de 253 milhões de metros cúbicos d’água (SILVA;
OLIVEIRA, 2010, p. 6).

Esta situação reforça, também, um ponto importante: o “fato extraordinário” da
construção da barragem representou uma verdadeira mudança social para as populações
ribeirinhas pelo fato de ser uma “cheia pra sempre”, com a qual as populações não tinham
como se adaptar, e muitos perderam praticamente tudo por conta da obra.
Ainda que em proporção muito maior, essa circunstância também foi relatada por
Martins-Costa quando se referia ao processo de “retirada insólita”, ocorrido com as
populações atingidas de Sobradinho (MARTINS-COSTA, 2013). Acompanhando o raciocínio
da autora para o nosso trabalho, podemos afirmar que a convivência com o Rio Paraíba não
desprezava a variação do seu fluxo e volume de águas, como se a todo tempo ele fornecesse
da mesma forma uma mesma quantidade de água: tratava-se, antes de tudo, de um conjunto de
práticas – ao mesmo tempo, culturais e produtivas – adaptadas ao regime das águas, já que
nesta região o Rio Paraíba é temporário (e assim continua até hoje) mas fornecia as condições
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para reprodução da vida em suas margens, com práticas comunitárias de uso da terra e da
água.
Desta forma, as comunidades conviviam no Rio e com o Rio, produzindo nas suas
margens (vazantes). Acompanhavam a maior ou menor disponibilidade de água, podendo, por
exemplo, substituir as culturas e plantar capim para os animais, além de obter do próprio Rio
proteína animal, através da pesca. Em tempos de menor disponibilidade, algumas soluções
hídricas já estavam previstas e construídas, como a retirada de água nos poços tipo amazonas,
com água considerada de boa qualidade.
Do Rio também se extraia material para construção das casas, como barro e areia,
permitindo a ampliação desta relativa autonomia que detinham em relação aos produtos “de
fora” destas comunidades, e que configurava também uma fonte de renda. A construção das
próprias casas pelos atingidos é um elemento presente nos documentários já citados na
Introdução (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MPF/PB, 2015; SETOR DE
COMUNICAÇÃO - MAB, 2003) e nos foram também relatados na visita de campo que
realizamos em 2017, quando fomos conhecer a área do antigo cemitério de Pedro Velho, que
foi alagado pela barragem.
Por fim, cabe apontar as conclusões trazidas pelo laudo antropológico, que reafirma,
dentre outros elementos, que as “comunidades rurais impactadas pela Barragem de Acauã
possuíam, no período anterior às obras, um modo de vida estreitamente relacionado com as
características do território no qual estavam inseridos”. Neste sentido, prossegue o laudo,
a proximidade com o rio tinha importância pela garantia do abastecimento de
água, tanto para consumo doméstico quanto para os animais, pela facilidade
de cultivo de lavoura nas áreas úmidas de várzea, pela atividade de pescaria,
fonte acessível de proteínas, e pela garantia de possibilidade de lazer para
jovens e adultos (2014, p. 1288)

Dessa forma, a discussão territorial toma forma na nossa análise: dadas as relações
de pertencimento e de apropriação simbólica coletiva, a ocupação daquele espaço transcendia
uma visão meramente utilitarista ou econômica do espaço físico fundada na propriedade
privada liberal. Por esse motivo, pensar a situação de Acauã antes e depois da barragem é
pensar num processo de desterritorialização camponesa e ribeirinha. Essa territorialidade
está ligada, pois, a um “espaço de vivência, de sociabilidades, de evocação do passado pelas
histórias, causos e recordações de festas, casamentos e locais de trabalho” como afirma o
laudo. Acrescentaríamos também que nesta territorialidade se integram os diversos aspectos
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materiais e simbólicos de produção, fundados na prevalência do valor de uso em relação ao
valor de troca dos bens necessários à reprodução material e simbólica da vida74.
Este diagnóstico permite inclusive ultrapassar qualquer barreira rígida na
qualificação dos modos de vida desses camponeses e ribeirinhos, a fim de reconhecer a
tradicionalidade da ocupação daquelas terras:
Sem que nos interesse, no momento, explorar as minúcias destas
classificações, nos parece evidente que as comunidades ribeirinhas
impactadas pela Barragem de Acauã podem ser consideradas como parte de
um conjunto de “populações que, embora sem uma ideologia explicitamente
conservacionista, seguem regras culturais para o uso dos recursos naturais
que, dada a densidade populacional e o território em que se aplicam, são
sustentáveis” (BRASIL, P. A. No 2, 2014, p. 1288).

Diante desses elementos, podemos apontar duas questões importantes que são
decorrências desta caracterização das comunidades de Acauã. Primeiramente, a construção da
barragem representou não somente um processo “físico” – com as águas sendo utilizadas
como “cercas” pela barragem –, mas também simbólico. Não somente casas, plantações e
benfeitorias ficaram debaixo d’água, mas também tradições, cultura, memórias, vida. Isso nos
permite afirmar que a construção da barragem representou um processo de expropriação
múltipla, nos termos preconizados por Trujillo (TRUJILLO, 2019), afetando um modo de
vida tradicional, saberes e práticas. Cercamentos, pois, de uma espécie de território
camponês-ribeirinho ali estabelecido, e que transcende os limites das comunidades atingidas
de Acauã.
Em segundo lugar, tratando-se de uma comunidade ribeirinha e camponesa com estas
características, temos elementos para comprovar que se tratava de comunidades rurais que
ocupavam tradicionalmente aquelas áreas, o que do ponto de vista sociológico e jurídico é um
dado extremamente relevante e que foi ignorado na época da construção, e que até hoje parece
escamoteado ou invisibilizado. Basta lembrar que não foi realizada qualquer consulta prévia,
livre e informada às comunidades, nem antes nem depois da construção da barragem,

Tomamos aqui como referência as reflexões de Lucía Linsalata sobre a importância do resgate teórico e
político do valor de uso em sua relação dialética com a riqueza e o poder social, como facetas primordiais do
próprio discurso crítico de Marx. A autora assim dispõe, sobre a produção de riqueza social em Marx: “Marx, en
efecto, no concibe la producción de riqueza como un proceso de mera acumulación de bienes materiales, sino
más bien como un proceso relacional: como la realización satisfatoria de las relaciones que los seres
humanos establecen consigo mismos y com la naturaleza por medio de la producción de bienes dirigidos a
la solución de sus necesidades. Dicho de otro modo, según Marx, el contenido de la riqueza no radica sólo en la
existencia de los bienes en sí y/o en su acumulación, sino también y sobre todo en relación social que da cuerpo
al uso de esos bienes. Para mais, ver Linsalata (2015, p. 318–319 - grifos no original).
74
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conforme ordena a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
(DUPRAT, 2014).
Desde o início do Laudo é possível observar sua avaliação sobre a importância do
processo de consulta aos impactados (que não ocorreu), em virtude da aplicabilidade dos
direitos previstos na Constituição de 1988 e da Convenção nº 169 da OIT para as populações
tradicionais. Sem dúvida, trata-se de comunidades camponesas e ribeirinhas e sempre foram
assim caracterizados e se autocaracterizavam desta forma.
Tinham na sua relação com o Rio Paraíba o fundamento mais essencial para
reprodução das suas vidas. Por outro lado, os relatos apontam para a dimensão de
interdependência e indissociabilidade entre os elementos culturais, morais, religiosos e
econômicos e a sustentabilidade deste modo de vida, que nada tinha de “precário”, já que
garantia as condições de existência das populações e a reprodução material e simbólica da
vida, inclusive com práticas produtivas ligadas ao uso comum das terras e das águas.
Acreditamos que esta caracterização é um elemento “novo” importante a ser explorado nas
lutas dos atingidos, ainda que não tenhamos condições de explorá-los nesta pesquisa.
Apontados os elementos centrais da formação social preexistente nas comunidades
atingidas de Acauã, detalharemos a seguir de forma mais específica os conflito e os impactos
que se estabeleceram em virtude da construção da barragem, tomando por base a
documentação primária e secundária que sistematizamos, indicando um descaso planejado,
nos termos de Scott (2009).
2.4 A BARRAGEM E O DESCASO PLANEJADO
A Barragem de Acauã foi aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias do estado da
Paraíba no ano de 1998, com aporte de recursos no montante total de R$ 53.760.492,00
(cinquenta e três milhões, setecentos e sessenta mil e quatrocentos e noventa e dois reais)
conforme o Plano de Trabalho elaborado pela Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e Minerais do Governo do estado da Paraíba (SEMARH) e apresentado
junto à Secretaria Especial de Políticas Regionais, vinculada ao Ministério da Integração
Nacional do Governo Federal, através do Secretário Ivonaldo Elias de Lima. Na identificação
inicial da obra consta o seguinte:
Obra de construção de uma barragem em concreto rolado (CCR) com um
volume de acumulação de 250.000.000 m³, situado no município de Salgado
de São Félix - Paraíba (...) Justificativa: necessidade de conclusão dos
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serviços, que garantirá água durante os longos períodos de estiagem, para
abastecimento humano e animal para oito cidades circunvizinhas,
implantação de projetos de piscicultura e de irrigação de 2.500 ha de terras
férteis a jusante da barragem, bem como, reforçar os sistemas de
abastecimento de João Pessoa e Campina Grande (BRASIL, P. A. No 1,
2003, p. 5).

Pelos critérios estabelecidos pela ICOLD (Comissão Internacional de Grandes
Barragens), Acauã é considerada uma grande barragem: são consideradas grandes barragens
aquelas que tenham capacidade superior a três milhões de metros cúbicos (3.000.000 m³) de
água e que tenham altura igual ou superior a 15 metros entre a fundação e sua parte mais alta
(crista ou coroa) (INTERNACIONAL COMISSION ON LARGE DAMS - ICOLD, 2011).
As obras foram iniciadas em 14 de junho de 1999 e foram concluídas em meados de
agosto de 2002, com a previsão de ocupação de uma bacia hidráulica de 1.725 ha (BRASIL,
P. A. No 1, 2003, p. 15), localizada na região do curso Médio do Rio Paraíba, na Mesorregião
do Agreste Paraibano, e atingiu diretamente os municípios de Natuba, Itatuba e Aroeiras na
Paraíba. A empresa responsável pela obra foi a construtora OAS.
O Decreto de desapropriação das áreas, de número 20.878, foi publicado somente em
15 de junho de 2000 e determinava tanto a desapropriação quanto “um conjunto de medidas
mitigadoras”. Neste sentido, o primeiro ponto que gostaríamos de ressaltar é que a aprovação,
concepção e início das obras ocorreram antes de qualquer discussão com a população
atingida.
A história da Barragem de Acauã é sempre remetida pelos atingidos como parte
integrante do chamado “Plano das águas”, um projeto de construção de adutoras, canais e
projetos hídricos no estado da Paraíba no final da década de 1990 e início dos anos 2000, em
especial motivado pela situação de “crise hídrica” vivenciada em todo o estado da Paraíba
naquele final de Século.
Brito ressalta que a segunda maior cidade do Estado, Campina Grande, novamente
protagonizou as atenções públicas nesta época. O autor estabelece uma relação direta entre a
construção de Acauã e a possibilidade de “abastecimento complementar” de Campina Grande,
em virtude das situações conflituosas ocorridas entre aqueles anos de 1998 e 1999 no Açude
Epitácio Pessoa (Boqueirão). Acauã, portanto, pode ser apontada – ao menos retoricamente,
pela classe política – como mais uma proposta de solução para os problemas hídricos de
Campina Grande:
A construção da barragem teve início em 1999. Nesse período Campina
Grande e municípios polarizados enfrentavam problemas de abastecimento
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de água, tendo sido este o principal motivo para sua construção por parte do
governo do Estado. Acauã, portanto, representaria um acréscimo na oferta de
água de mais de 50% do sistema hídrico que abastece Campina Grande, o
açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) (BRITO, 2013, p. 290).

O pesquisador continua, construindo uma síntese sobre os principais objetivos da
obra, previstos no EIA-RIMA:
De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental – EIA (2000), além de
reforçar o sistema de abastecimento de água de Campina Grande (nunca
efetivado) a Barragem de Acauã também tinha os seguintes objetivos: (i)
fornecimento de água para as cidades de Salgado de São Félix, Itabaiana,
Pilar, Ingá, Itatuba, Mogeiro, São Miguel de Itaipu e Aroeiras; (ii)
aproveitamento hidroagrícola, para permitir o desenvolvimento de irrigação
na região do baixo vale do Paraíba; (iii) criação de um polo de atividade
pesqueira; (iv) contenção de enchentes aos municípios de Salgado de São
Félix, Itabaiana, São Miguel de Itaipu, Cruz do Espirito Santo e Cabedelo, a
serem beneficiados com a regularização de cheias; e (v) fornecimento de
vazão regularizada na calha do rio Paraíba (BRITO, 2013, p. 290 - grifos
nossos)

Enquanto as obras continuavam, a situação de desinformação se ampliava junto com
os impactos. Citamos, por exemplo, um abaixo-assinado datado de 27 de abril de 2002, no
qual os atingidos junto com sua assessoria solicitam pela primeira vez a intervenção do
Ministério Público Estadual em defesa dos seus interesses:
Somos 70075 famílias, em sua maioria agricultores familiares pobres, que já
começaram a ter suas terras de cultivo e onde criam seus animais, moradias,
casas comerciais, templos e escolas inundados pelas águas da Represa de
Acauã, que vem sendo construída pelo Governo do Estado, com recursos do
Governo Federal, desde do ano de 1999. […] Inicialmente, os representantes
da SEMARH, acompanhados de políticos regionais, reuniram a população e
prometeram três tipos de casas de alvenaria, para compensar a perda de suas
casas atuais. Entretanto, nada se falou em termos de reposição das terras
cultivadas. Foi oferecido uma alternativa: ou a indenização em dinheiro ou a
construção de moradias novas, em um conjunto habitacional a ser
construído, no qual haveriam casas de três tipos: A, B e C, para contemplar a
diversidade da qualidade das casas existentes em Pedro Velho e nas outras
localidades. Ao constatarmos, três meses depois, que as moradias oferecidas
não passagem de construções de placas pré-moldadas, sem tijolos nem lajes,
de 40 m² em média e de baixo valor, boa parte de nós passou a optar pela
indenização em dinheiro das casas. [...] passaram-se os meses e não se pagou
a indenização prometida [...] a informação que nos foi dada foi que nossas
terras não seriam indenizadas, que somente as casas seriam pagas. […] As
famílias que já tiveram suas casas e áreas de trabalho inundadas (a barragem
hoje já acumula mais de 10.000.000 m³ de água) e que optaram pela permuta
dos seus imóveis (ou que tiveram que sair por força da chegada das águas),
A quantidade de famílias apresentadas neste momento é inferior ao número de atingidos que posteriormente
foram reconhecidos, sobretudo por conta da ausência das comunidades de Riachão e Aguapaba, ignoradas nos
primeiros momentos e incorporadas posteriormente pela luta dos atingidos. No Relatório de monitoramento feito
em 2013 pelo CNDH (antigo CDDPH), fala-se que a barragem “provocou o deslocamento de aproximadamente
5000 pessoas (900 famílias) que viviam às margens do rio” (BRASIL, 2013, p. 2).
75
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foram deslocadas pelo Governo Estadual para um conjunto habitacional
próximo da cidade de Aroeiras, cujas casas realmente foram construídas com
placas pré-moldadas, e de tamanho insuficiente para acolher as famílias; não
há um mínimo de espaço para construção de um quintal ou de pequenas
hortas para o cultivo de nossas hortaliças, ou seja, construções que em nada
se assemelham ao padrão de moradia que tínhamos e temos nas nossas áreas
de origem; sem falar que há mais de um ano estas residências estão sem
abastecimento de água e de energia elétrica (BRASIL, P. A. No 1, 2003, p.
10–12).

O coordenador do Movimento de atingidos reforça o que foi destacado na carta em
2002. A situação de desinformação era muito grande, pois “desde 2002, desde que a obra foi
inaugurada, que a gente começou a perceber a grande injustiça que o Estado estava
cometendo” (FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO/COORDENADOR DO
MAB-PB, 2018). E continua, explicando quais as dimensões da barragem e as comunidades
que foram afetadas:
É, a Barragem de Acauã, que ela é a quinta maior da Paraíba em volume de
água. Primeiro é Coremas-Mãe d'água, depois Coremas, aí terceiro é
Boqueirão, quarto é Engenheiro Ávidos e a nossa com 253 milhões de
metros cúbicos. É uma barragem que atingiu, expulsou de suas comunidades
mais de 1000 famílias, em três municípios paraibanos né, Aroeiras, Natuba e
Itatuba… Em Aroeiras expulsou as comunidades de Pedro Velho, Junco e
Ilha Grande, em Natuba foram as comunidades do Costa e Aguapaba, e em
Itatuba, Cajá e Melancia. Então assim, essa barragem ela foi construída
nesse período, né, inaugurada em 2002, e não teve nenhuma discussão para o
Estado reconhecer nem a empresa que tava fazendo que existia esse público
atingido, né (FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO
VELHO/COORDENADOR DO MAB-PB, 2018).

Segundo informações destacadas dentro do primeiro processo administrativo (P.A.
Nº 1), os atingidos só tiveram acesso ao EIA após a intervenção do curador do meio ambiente,
em meados de 2003 (BRASIL, P. A. No 1, 2003, p. 20). Os documentos analisados
demonstram que o EIA foi elaborado no ano de 2000, posteriormente ao início das obras de
construção da barragem, em afronta à legislação ambiental. Apresentaremos abaixo alguns
detalhes presentes neste EIA.
O documento já faz referência a um conjunto de impactos decorrentes das obras em
andamento e recomenda Medidas de Proteção Ambiental (MPA’s) para tornar o
empreendimento viável. Privilegia, como de regra ocorre neste tipo de procedimento, o “meio
natural” e considera o meio antrópico - isto é, as populações humanas atingidas pela barragem
- como um “complicador” para sugerir a viabilidade plena da obra.
Na documentação final do EIA/RIMA, elaborado pela Empresa “Iti Engenharia e
Consultoria”, são elencados diversos dados relevantes quanto às recomendações para a obra.
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Há trechos do EIA em que a própria empresa apresenta um discurso paradoxal sobre sua
viabilidade, em virtude da “relação entre custo-benefício” e a quantidade de medidas
mitigadoras necessárias para torná-la viável. Através dos métodos quantitativos sobre a
avaliação ponderal de impacto, a Empresa aponta que:
Os resultados obtidos pela avaliação empreendida permitem visualizar que o
projeto da barragem Acauã em sua versão original não contempla ações que
visem a reparação dos impactos causados sobre o meio ambiente decorrentes
de sua implantação e operação. […] A adoção das MPA’s [medidas de
proteção ambiental] recomendadas, entretanto, consegue reverter a situação,
tornando o projeto ambientalmente exequível, elevando o valor do IAP para
1,6192. […] A aplicação das MPA’s entretanto, torna o projeto favorável
ao meio natural, o que se deve em grande parte à acumulação de água
numa região sujeita aos rigores da seca, ainda que não o faça
plenamente para o meio antrópico, devido as questões emocionais que
envolvem a relocação do contingente populacional. Em suma, a avaliação
da área de influência física mostra-se desfavorável ao meio antrópico (IAP =
0,6155), havendo, com a aplicação das MPA’s, uma sensível melhora,
entretanto o projeto ainda continua desfavorável para este meio (IAP =
0,8416) (BRASIL, P. A. No 1, 2003, p. 68 - grifos nossos).

A realização das medidas de proteção ambiental tornaria o projeto original
ambientalmente exequível, mas o próprio EIA aponta que em relação às populações
atingidas (meio antrópico) o projeto continua desfavorável e que somente após a implantação
do empreendimento e com desenvolvimento de atividades de usos múltiplos do
reservatório é que as adversidades poderiam ser revertidas. Ou seja, o projeto em si não é
conclusivo quanto à viabilidade em relação ao “meio ambiente antrópico”: pressupõe que
somente após a construção da barragem (que já estava sendo construída) e da adoção de
diversas medidas, nunca avaliadas previamente, seria possível esperar o equacionamento da
situação dos atingidos. Como aponta o trecho a seguir:
Tal fato revela, que o meio antrópico da área de influência física é
penalizado pela incidência de uma grande carga de impactos adversos, os
quais não são totalmente absorvidos. Desta forma, para que o projeto seja
viável faz-se necessário que os impactos benéficos resultantes do
desenvolvimento dos usos múltiplos do reservatório, os quais incidem
principalmente sobre o meio antrópico da área de influência funcional,
superem as adversidades acima mencionadas (BRASIL, P. A. No 1, 2003, p.
68).

O EIA narra que é possível deduzir dos parágrafos anteriores a viabilidade e
exequibilidade do empreendimento: “Pelo que se deduz do exposto nos parágrafos
precedentes, a implantação e operação do empreendimento é exequível, desde que sejam
adotadas as MPA’s recomendadas no presente estudo.” (BRASIL, 2003, p. 69). Ocorre aqui,
portanto, uma grave inversão, inclusive do ponto de vista técnico-operacional. Uma análise
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realmente comprometida com os diversos aspectos impactados pela obra deveria contar com
uma redação completamente diferente, apontando que “somente a partir da adoção das tais
medidas de proteção ambiental o empreendimento torna-se exequível”, já que estamos
tratando de um processo de licenciamento “prévio”. No entanto, o projeto se torna exequível
em razão dos futuros impactos positivos do próprio projeto. Tal apontamento, pois, é
contraditório, pois não fixa prazos e cronogramas para acompanhamento das próprias medidas
que poderiam tornar viável o empreendimento e realmente parece ter sido elaborado às
pressas para preencher uma lacuna legal.
Infelizmente, como se sabe, até hoje as avaliações e análises socioambientais
presentes nos Estudos de Impacto contêm essa espécie de autorreferência, confundindo sua
exequibilidade com os eventuais impactos positivos posteriores ao “fato consumado” das
obras, situação que se repetiu em Acauã.
As lideranças também tinham sua visão sobre os impactos ambientais presentes no
EIA. Numa das conversas com a liderança do Movimento, ele nos revela como ocorreu o
próprio acesso ao documento e a situação absurda dos cemitérios que destacamos desde o
início da pesquisa:
Pesq. - Quando você falou que não houve conversa com ninguém, os
interessados atingidos não foram comunicados, não houve nenhum tipo de
conversa nem negociação, não foram ouvidos, mas além disso, e o IBAMA
foi ouvido, houve um relatório de impacto ambiental?
Entrevistado – A gente veio saber o que era EIA-RIMA depois das
mobilizações, porque a gente nem sabia o que diabo também era EIARIMA... o EIA-RIMA quando nós olhamos, pra conseguir esse EIA-RIMA,
esse estudo, a gente teve que fazer uma luta pra exigir do MPF, do
Procurador do Meio Ambiente, um tal de Eulâmpio na época, que eles num
queria dar. […] Foi feito o EIA-RIMA, a gente conseguiu... Quando a gente
foi ler esse estudo, aí a gente percebeu a desgraceira, nada que rezava no
EIA-RIMA foi cumprido. A questão dos cemitérios...
Pesq. - No EIA-RIMA dizia o que tinha que ser feito?
Entrevistado - Mas não foi feito nada! Nada! Inclusive as audiências
públicas, houve, só que houve, quem participou, quem foi? Foi o prefeito, foi
alguém de uma associação ligada ao prefeito, entendeu? Mas os atores
principais da história não participaram. Entendeu? Foi desse jeito, que
ocorreu. […] Inclusive você vê das graves violações a questão de cemitérios,
é, foram dois cemitérios submersos, dois cemitérios...
Pesq. - Mas vocês sabiam que ia alagar os cemitérios?
Francisco - Não, a obrigação do EIA-RIMA tava dizendo isso que era pra o
Estado fazer a remoção dos restos mortais antes de construir a obra, fazer os
cemitérios e colocar tudo direitinho lá. Consta no EIA-RIMA... E a gente
(só) conseguiu a devolução de um cemitério 15 anos depois, por causa do
Procurador, do Godoy, que tava na Ação.
(FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO/COORDENADOR
DO MAB-PB, 2018)
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No final das recomendações do EIA, pois, apontam-se as avaliações dos impactos
positivos genéricos, sendo perceptível a justificativa que acompanha o discurso oficial do
Governo do Estado em relação à obra, em geral ligada ao abastecimento dos municípios e ao
desenvolvimento econômico na região. Este é um elemento muito importante que iremos
recuperar para analisar o processo de construção do Canal Acauã-Araçagi, pois tal argumento
se repete. O EIA, neste sentido, corrobora com a avaliação de que a obra não se justifica pelos
eventuais benefícios que trará para as populações locais, mas pelo que pode produzir para
outros setores econômicos:
Em contrapartida, o uso dos recursos hídricos provenientes do reservatório
permitirá a regularização do abastecimento d’água das cidades de Salgado de
São Félix, Mogeiro, São Miguel de Taipu, Pilar, Itabaiana, Ingá, Itatuba,
Aroeiras e Fagundes, bem como o reforço no sistema hídrico de Campina
Grande, Queimadas, Boqueirão e Caturité, favorecendo os setores de
saneamento básico e saúde pública, bem como os setores secundário e
terciário da economia das referidas localidades, e o desenvolvimento
hidroagrícola na área de jusante, sem contar que a perenização do rio
Paraíba permite a exploração dos solos ribeirinhos pela iniciativa
privada. Haverá, ainda, o desenvolvimento da pesca no lago a ser formado,
viabilizando economicamente a região e a laminação dos picos de cheias
(2003, p. 69 - grifos nossos).

Sobre o EIA cabe ressaltar, por fim, que ele apontou expressamente as diversas
questões sobre os impactos negativos que já vinham sendo produzidos, recomendando
urgência e atenção do Governo do Estado para recompor atividades produtivas, realizar o
pagamento das indenizações e resolver a situação dos cemitérios:
Causa uma certa preocupação, entretanto, o fato de projetos dessa natureza,
apresentarem, em contrapartida a ampla dispersão dos benefícios
econômicos e sociais decorrentes de seus usos, uma concentração espacial
dos impactos negativos incidindo, principalmente, sobre o meio antrópico da
área de influência física. Com efeito, o reassentamento de um número
expressivo de famílias constitui impacto localizado significativo, o qual
dependendo da efetivação das medidas a serem tomadas, no Projeto de
Reassentamento, para minimização e reparação dos transtornos causados à
população atingida, poderá constituir foco de dúvidas quanto ao mérito do
empreendimento. Causa, também, apreensão, o fato de uma parcela da
população a ser desalojada não estar satisfeita com os procedimentos
que vem sendo adotados no processo de reassentamento, havendo
reclamações com relação ao fato das características dos imóveis da vila de
reassentamento, ora em construção, serem inferiores a algumas habitações
atingidas, principalmente no que se refere ao tamanho. [...] Assim sendo,
deve-se atentar para necessidade de uma reestruturação do projeto de
reassentamento da população, ora em implementação, procurando engajar a
comunidade no processo de decisão, de forma a evitar a rejeição das medidas
adotadas. Deverão ser realizadas reuniões periódicas com a população,
visando atender este objetivo, bem como esclarecê-la sobre os trâmites dos
processos desapropriatório e de reassentamento. Deve-se, ainda, procurar
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agilizar o pagamento das indenizações (terra nua e benfeitorias) das
propriedades que foram submersas com a formação não planejada do
reservatório no último período chuvoso. [...] Outro impacto relevante
incidente sobre o meio antrópico da área de influência física, que merece ser
ressaltado, diz respeito à relocação dos cemitérios englobados pela bacia
hidráulica do reservatório. Com efeito a exumação dos restos mortais, por
exigir a presença de um familiar durante a execução dos procedimentos de
praxe, certamente resultará em impactos psicológicos e emocionais. Além
disso a população pode vir a manifestar desagrado, caso a localização do
cemitério a ser construído exija deslocamentos a longas distâncias (BRASIL,
P. A. No 1, 2003, p. 69–70 - grifos nossos).

Este trecho do EIA atesta que o documento foi elaborado no mesmo momento ou
posteriormente à construção da barragem, pois não seria possível englobar uma avaliação
sobre a “apreensão” das populações sobre o procedimento adotado pelo Governo do Estado
sem que a obra já estivesse produzindo seus “efeitos práticos”, pelo menos desde 1999.
Desta forma, a barragem de Acauã, segundo o discurso oficial e a própria avaliação
ambiental, demonstrava uma clara falta de planejamento, que nos parece fruto de um
momento considerado “emergencial” para suprir carências hídricas conjunturais como já
apontamos e que cumpriram um papel ideológico fundamentado no paradigma da escassez e
no discurso do desenvolvimento (que em geral acompanha a construção das grandes obras
hídricas).
Em agosto de 2002 a obra é inaugurada sem que tenham sido corretamente pagas as
indenizações aos atingidos e sem qualquer perspectiva de reassentamento produtivo, que
perdura até hoje como o elemento estrutural mais importante na demanda dos “atingidos” –
que neste período ainda não estavam articulados pelo MAB.
Com os primeiros efeitos sociais decorrentes da obra, cabe apontar que em 2004
ocorre uma verdadeira tragédia com as populações já afetadas pela barragem. Como aponta o
relatório de monitoramento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (atual
CNDH):
Em 2004, dois anos após o término da obra, em decorrência de fortes
chuvas, a barragem, em 18 dias, encheu ao nível máximo do reservatório,
causando inúmeras tragédias para os moradores que ainda se encontravam na
área a ser alagada, pois os estudos indicavam que demoraria pelo menos 5
anos para isso acontecer (BRASIL, 2013, p. 2).

Se para as populações mais próximas ao “paredão” da barragem a situação já era
muito difícil – porque foram as primeiras áreas alagadas – quando ocorrem as chuvas de 2004
todas as comunidades, tanto as mais próximas quanto as mais distantes, são rapidamente
impactadas e tudo ficou literalmente debaixo d’água. Inclusive toda a vegetação nativa (que
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deveria ser retirada para evitar contaminação e assoreamento do Rio Paraíba) e os cemitérios
das comunidades do Cajá e de Pedro Velho, como já ressaltamos repetidas vezes neste
trabalho. Segundo se pode atestar num artigo publicado em 2005 por aqueles que compunham
a assessoria do movimento, bem no “calor do momento” em que as novas e graves violações
se intensificaram, é possível entender que
O enchimento do lago transformou em desabrigado quem já era atingido por
barragem. Foi um rude golpe nos “gauleses” de Pedro Velho e do Cafundó
que, não aceitando ir para os conjuntos, resistiam bravamente em seus locais
de vida tradicionais. Com a cheia, não puderam dar continuidade à sua
estratégia de resistência… Forçados à rendição, se encontram hoje nos
conjuntos. Várias famílias estão desabrigadas. A condição de desabrigado
deixou alquebradas as lideranças mais combativas. Que foram aos poucos se
refazendo, e sucumbindo às novas condições: estão neste momento
construindo suas casas em Pedro Velho Novo… (SILVA; OLIVEIRA, 2010,
p. 15).

É neste mesmo sentido que Scott formula o conceito de descaso planejado para
designar essas “situações sociais de deslocamento compulsório”, que ele analisou no caso da
barragem de Itaparica (Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga). Sobre o termo Scott afirma que ele
é:
[…] uma designação aqui empregada para descrever uma sensação que
persistentemente acompanha a experiência de interagir com os agricultores
diante desse mega-projeto de desenvolvimento. É um termo que reconhece
que, mais vezes que não, projetos destas dimensões prejudicam quem reside
próximo aos locais destinados para a sua implementação. Detalhe trás
detalhe, aparecem ambiguidades múltiplas que, quando cuidadosamente
examinadas, criam um padrão de prejuízos maior para os que são mais
fracos, por mais bem organizados e apoiados que estejam. Aponta para as
relações entre uma miríade de agentes sociais que se mobilizam para
negociar em torno de objetivos estruturalmente conflitantes, cada lado
procurando convencer aos outros que seu argumento é mais consistente e
seus interesses mais nobres. É a descrição mais sucinta que encontro para
descrever a observação da condição de agricultores que se tornaram
atingidos e depois reassentados antes, durante e depois da construção da
barragem Luiz Gonzaga nos anos oitenta (SCOTT, 2009, p. 09 - grifos
nossos).

Se Scott aponta que o caso dos atingidos e depois reassentados de Itaparica pode ser
compreendido a partir do conceito de descaso planejado, a situação de Acauã é ainda pior.
Consideramos importante defender um ponto de vista sobre a natureza das relocações
ocorridas sobretudo entre 2002 e 2004. Estas não se trataram, absolutamente, nem de
“reassentamento” nem de “deslocamentos involuntários”, quer seja pela situação de total
abandono e desinformação antes da construção da barragem, quer seja pela não realização de
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um processo que envolvesse a recuperação ou devolução de áreas para produção e reprodução
da vida.
Toda a documentação que analisamos nos leva a afirmar que a barragem, pois, foi
utilizada como “fato consumado” para convencer as famílias da necessidade de sair de seus
territórios e aceitar valores de indenização como “pagamento dos prejuízos” já causados, que
se intensificam em 2004. Mercantilizam-se, pois, duas “opções”: ou casas (de placa, sem
documentação oficial, sem áreas produtivas) e/ou dinheiro (sempre abaixo do valor justo e
sem transparência quanto aos cálculos realizados). Assim, como já ressaltamos, o que houve
em Acauã foi um processo de expulsão compulsória ou expropriação múltipla – e não um
“deslocamento involuntário”, como preferem algumas agências multilaterais que tratam de
violações em casos de barragens76.
Este elemento é central para compreensão do processo de cercamentos das terras e
águas que estamos estudando. Perduram-se e agravam-se problemas de diversas ordens, desde
o acesso à água, passando pela condição de habitação, políticas públicas de saúde e educação,
bem como o acesso à terra/território enquanto direitos humanos dos atingidos.
E analisando comparativamente, ao menos desde a construção da barragem de
Itaparica, consolida-se um posicionamento quando se tratam tecnicamente dessas relocações:
deve valer a regra da “terra por terra”, ou seja, se as populações camponesas e ribeirinhas
perderam suas condições de reprodução porque foram retiradas de suas terras/territórios,
devem-se reassentar tais populações garantindo-lhes acesso à terra (acrescentaríamos, e à
água) nas “mesmas condições” ou em condições “mais favoráveis” do que as anteriores.
Sabemos, no entanto, que estas condições anteriores são empiricamente muito difíceis –
quando não impossíveis – de se reestabelecer, mas ainda assim consideramos que qualquer
avaliação sobre o processo de construção das barragens deve levar em conta esta dimensão.
Acauã, pois, pode ser pensado como mais um exemplo de descaso planejado,
com consequências muito graves e multifatoriais que perduram no tempo. Trata-se de um dos
casos mais emblemáticos de violações de direitos humanos em matéria de barragens no
Brasil, o único caso de uma barragem para abastecimento humano escolhido para o relatório
nacional (BRASIL, 2010). E ressaltamos que não só a noção de descaso é importante para
esta nossa caracterização, mas também a ideia de “planejamento”, ainda que o Governo do

Esse é o caso, por exemplo, do Banco Mundial. As políticas hídricas do Estado da Paraíba no atual momento
histórico também são pautadas pelas regras deste órgão multilateral como veremos nos próximos capítulos.
76
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Estado possa sinalizar em seus discursos que o ocorrido com Acauã foi resultado de uma mera
excepcionalidade (indicando uma certa ausência de planejamento no que ocorreu).
Tomando como referência o pensamento de Francisco de Oliveira (2008) nas suas
avaliações sobre a emergência e derrocada do planejamento do capitalismo no Nordeste, é
muito importante diferenciar e complexificar os movimentos do capital e do Estado quando
estes se dão de forma planejada, isto é, quando tais obras são pensadas e executadas a partir
de um encadeamento lógico para valorização do valor (ou seja, para fortalecer ou consolidar o
processo de acumulação de capital de forma ampliada). Deste processo de planejamento, em
geral, se estabelecem relações diretas e imediatas com as cadeias produtivas preexistentes,
mas também buscam-se reconfigurá-las em outras escalas e territórios.
É inegável que tal obra significou um processo de expropriação e de reconfiguração
das atividades econômicas e produtivas às margens do Rio Paraíba, tanto a montante quanto a
jusante. Assim, para as finalidades desta pesquisa entendemos que este “primeiro canto de
Acauã” também foi resultado de um planejamento, ainda que este tenha se dado numa escala
menor, ligando-se a aspectos mais conjunturais. Nossa hipótese é de que com a situação do
Canal Acauã-Araçagi há uma sensível reorientação destes aspectos em termos de um
planejamento hídrico-territorial.
Dialeticamente, como afirmam o próprio Scott (2009) e Vainer (2008), todos esses
processos violentos não ocorrem sem resistências, confrontos e contestações. E é no final de
2002, mais precisamente entre nos dias 20 e 21 de dezembro, que ocorre o “Primeiro
Encontro de Atingidos pela Barragem de Acauã”. Tal discussão nos forneceu as bases para a
compreensão contextual e empírica sobre a emergência da categoria “atingido” no caso
paraibano, que deriva desde o início do conflito entre os sujeitos sociais e o empreendimento.
A situação social do atingido, resultante destes processos de expropriação, é central
para a nossa investigação, já que durante todo o trabalho são a estes sujeitos que endereçamos
nossas principais inquietações teórico-políticas e também sociojurídicas, em virtude da
caracterização dos atingidos ser central para os processos de assessoria, quer seja no caso de
Acauã, quer seja nas novas situações que buscaremos mapear. E não se pode esquecer que
esta caracterização, de atingido, está sempre em disputa:
Conceito em disputa, a noção de atingido diz respeito, de fato, ao
reconhecimento, leia-se legitimação, de direitos e de seus detentores. Em
outras palavras, estabelecer que determinado grupo social, família ou
indivíduo é, ou foi, atingido por determinado empreendimento significa
reconhecer como legítimo – e, em alguns casos, como legal – seu direito a
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algum tipo de ressarcimento ou indenização, reabilitação ou reparação não
pecuniária. Isto explica que a abrangência do conceito seja, ela mesma,
objeto de uma disputa (VAINER, 2008, p. 40 - grifos nossos).

As características – e/ou estratégias – de luta vão se ampliando na medida em que o
próprio movimento social consegue apresentar suas demandas em busca de legitimação,
proclamação e reconhecimento de direitos, e que não estavam determinados previamente e
que foram ignorados por parte do empreendimento. Este importante “resultado imprevisto” da
construção da barragem será analisado com mais detalhes no próximo tópico.
2.5 A ORGANIZAÇÃO E LUTA DO MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS
NA PARAÍBA COMO RESULTADO DAS EXPROPRIAÇÕES
A criação do Movimento dos Atingidos por Barragens na Paraíba se deu
posteriormente às violações ocorridas na construção de Acauã, o que configura um elemento
importante, pois a constituição do movimento social é um resultado político – até certo ponto
inesperado – das violações e expropriações.
Tal fato nos remete ao que escreveu Carlos Vainer quando analisa a história do
movimento de atingidos no Brasil: o principal efeito não desejado dos Estudos de Impacto
Ambiental (EIA’s) em grandes empreendimentos como as barragens é a “ocorrência” de
resistências, pois a análise realizada “de cima para baixo” continua “sendo incapaz de prever
as lutas, a resistência, a organização das populações” (VAINER, 2004, p. 1). No caso
paraibano não foi diferente. Neste sentido, elencamos alguns fatores centrais ressaltados pelos
próprios atingidos para a emergência do movimento 77. Primeiramente, a organização das
populações se inicia pela própria falta de informação e ausência de transparência quanto ao
pagamento das indenizações. Conforme relata Francisco:
Aí o órgão responsável por fazer o pagamento era o INTERPA, Instituto de
terras e Planejamento Agrícola do Estado... Aí combinou de pagar, o
primeiro pagamento veio pra cidade de Aroeiras, aí quando chegou em
Aroeiras teve outro problema lá, apareceram vários oportunistas, deputado
estadual, dizendo... teve uma briga lá... com deputado estadual na época…
[…] Aí os pagamentos era o seguinte: quando ia pagar, tinha assim, vamos
dizer, "5000 reais", mas era 5000 reais de quê? […] Especificava de quê, os
pagamentos? Era um cheque, era um cheque, 5000. […] Aí depois que
pagou a algumas pessoas né... e o povo feliz da vida porque num tinha nada
pra receber, ia receber quanto? Aí quando a gente terminou, a gente avaliou
Já produzimos coletivamente, no decorrer desta pesquisa, textos e artigos que recuperam o histórico do MAB
tanto no âmbito nacional (MORAIS; RIBEIRO, 2019) quanto estadual (MORAIS; SILVA; OLIVEIRA, 2016),
de forma que nesta parte do trabalho recuperaremos alguns elementos presentes nestes outros textos que nos
servem para os objetivos da pesquisa.
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o seguinte, peraí, pra gente conseguir manter a previsão de pagamento, não
sabia quando ia pagar, algumas pessoas receberam... Então, vamos exigir
que venham pagar nas comunidades? Pra receber um dinheiro que a gente
tem e ainda tem que buscar em Aroeiras... Aí a gente disse, não: próximo
pagamento que tiver nós queremos que vá nas comunidades. Aí foi feito, e a
partir daí foi conseguindo entender, né, a importância do povo organizado,
da força que tem... aí no próximo pagamento eles foram pagar nas
comunidades
(FRANCISCO
COMUNIDADE
DE
PEDRO
VELHO/COORDENADOR DO MAB-PB, 2018)

Também
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concomitantemente à constituição de uma assessoria aos atingidos. Nesta contextualização,
Francisco comenta uma das características: sua relação com a Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) e seu perfil extensionista. Desta forma, relembrou os primeiros
momentos, antes mesmo da criação do movimento e a participação decisiva da UFCG neste
processo:
Aí acontece o seguinte, um colega nosso que fazia na época UFPB (num era
ainda UFCG78), aqui em Campina Grande, num era ainda desmembrada, e aí
o companheiro Júnior, que fazia História na UFPB e começou a contar para
alguns alunos, né, e alguns professores, essa problemática, né, que ia
inaugurar a obra e nem sequer o Estado reconhecia esse público. Então
alguns professores […], eles num tavam acreditando no que tavam ouvindo,
então eles avaliaram o seguinte: deveriam fazer uma visita em Pedro Velho,
e foram, né, num domingo conhecer essa comunidade, e quando chegaram lá
ao deparar com uma reunião na Igreja Católica de Pedro Velho, eles
perceberam que era pior do que o companheiro Júnior falou no problema da
violação dos direitos humanos. Aí começou uma série de reunião, né,
principalmente em Pedro Velho, a discutir essa problemática, e a cada final
de semana eles vinham pra cá, um grupo de professores da UFPB, reunir
com as famílias, discutir a problemática, e ver qual seria a saída. A gente
pensou em fazer aqui, denúncia nos meios de comunicação em rádio aqui em
Campina Grande, né. A gente vinha fazer entrevista na segunda-feira todo
mundo no mesmo horário, em três rádio aqui. […] E a partir de que começou
a fazer essas denúncia, alguém do Estado ao ouvir essas denúncias através
do rádio, começou já sensibilizar e dizer que queria falar com esse público
(FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO/COORDENADOR
DO MAB-PB, 2018).

Depois relatou as estratégias iniciais que levaram ao contato com o MAB, que era
uma sigla totalmente desconhecida para aqueles camponeses e ribeirinhos até então: “a gente
não sabia nem o que diabo era essa palavra MAB. Aí eles ficaram com a tarefa de mobilizar o
MAB, né, que a gente num tinha nessa época nenhuma rede social, nem um telefone a gente

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) foi criada a partir de um desmembramento da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ou seja, em 2002 o nosso interlocutor tratou com parceiros da UFPB
em Campina Grande.
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tinha

direito

em

2002”

(FRANCISCO
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COMUNIDADE

DE

PEDRO

VELHO/COORDENADOR DO MAB-PB, 2018).
Um outro elemento importante diz respeito à visita de representantes do MAB de
outros Estados à região de Acauã. Primeiramente “uma pessoa do Sul”, mas que “passou um
dia só” e depois um outro militante, atingido pela barragem do Castanhão, no Ceará, que
“passou 15 dias ajudando as lideranças no trabalho de mobilização, em toda a região atingida”
(OLIVEIRA, 2002, p. 10). Nas atividades de campo aproveitamos para perguntar detalhes
sobre esse processo:
Então Joaquim, do Ceará, veio pra cá. Ele sempre situando Pedro Velho, né,
nesses momentos era Pedro Velho. Quando chegou em Pedro Velho, teve
uma reunião com um grupinho pequeno que a gente tinha lá e ele disse “Ó,
se a gente quer avançar na luta dos atingidos a gente não pode ficar só em
Pedro Velho, a gente tem que identificar quem são todas as famílias que
foram, né, atingidas diretamente e indiretamente por esse projeto". Aí a partir
daí traçamos um planozinho, coisinha pequena, pra gente visitar todas essa
comunidades: Melancia, Cajá, Ilha grande, eh, Junco, Pedro Velho, Costa e...
Cafundó. Aí a gente começou a fazer essas reuniões né, todo mundo
preocupado sem saber quando ia receber, o que ia receber, onde ia receber,
ninguém sabia de nada. Aí a gente fez esse plano, passamos quase um mês
reunindo, dialogando com o povo, mostrando outros exemplos no Brasil, que
o pessoal só conseguiu alguma coisa nas ruas, e depois de várias reuniões
nas comunidades, a única mesmo que serviu para ter alguma visibilidade era
o povo na rua (FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO
VELHO/COORDENADOR DO MAB-PB, 2018).

A principal iniciativa desenvolvida, pois, foi articular com mais comunidades
atingidas pela construção da barragem, ampliando “para além de Pedro Velho”, com
atividades de contestação, mobilização e denúncia sobre o que estava ocorrendo. Francisco
relata que foi pensada uma estratégia de contatar com as pessoas de cada comunidade, para
compartilhar as experiências, e tentar criar comissões locais ou núcleos de base para
reivindicar direitos, em especial a questão das indenizações, que eram a pauta prioritária
naquele momento.
Este processo de articulação culminou no primeiro ato organizado pelos próprios
atingidos por barragens na Paraíba, que pode ser entendido como uma “certidão de
nascimento” política do MAB na Paraíba:
Aí traçamos um plano de fazer uma mobilização em Campina Grande em
2002. Aí juntamos todas essas comunidades pra trazer pra Campina Grande.
Conseguimos mobilizar aproximadamente uns 600 atingidos, foi um
momento! Porque a maioria nunca saiu de sua casa nem pra conhecer
Campina Grande, aí teve muita investida contra, dos políticos locais, dizendo
que se fosse pra rua fazer protesto ia apanhar da polícia, ia levar bala de
borracha... a gente tinha uma perspectiva de aproximadamente 1000 pessoas,
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caiu pra 600, [por causa] de cabo eleitoral, de vereador, de prefeito, dizendo
que o caminho num era esse... Aí conseguimos trazer o povo pra rua pra
Campina Grande. Porque Campina Grande é a segunda maior cidade da
Paraíba, e é próximo geograficamente dessas comunidades. O custo seria
menor e a gente queria, assim, ser um ato político, denunciando. Porque
você não tinha como, de maneira alguma, a grande mídia paraibana, o
governo, secretário, é, barrar e bloquear esse ato, não tinham como esconder
da sociedade. Então fizemos uma marcha em Campina Grande no centro da
cidade da praça da bandeira até o escritório de representação do governo do
estado. Nessa época era um cara chamado Assis Costa, parece que era.
Fizemos uma mobilização, aí teve a contribuição de alguns companheiros do
MST na direção, a massa que tava na rua era o povo do Movimento dos
Atingidos por barragem. Teve apoio também de um deputado estadual
chamado Frei Anastácio, do PT, alguns companheiros da ASA. Mas a massa
que tava fazendo a luta concreta era os atingidos. […] Aí conseguimos ter
essa reunião, com esse secretário que representava o Governo do Estado… e
a partir daí virou uma coordenação de cada comunidade com três pessoas, a
gente reuniu mais ou menos uns 15 atingidos dos três municípios e esse
coronel queria tá presente na reunião.[…] Houve a reunião, entregamos a
pauta, aí na época o governador era Roberto Paulino porque Maranhão tinha
saído pra ser candidato, aí Roberto Paulino (é de Guarabira, era o vice de
Maranhão) e marcamos uma agenda de reunião, audiência, em João Pessoa.
E a partir dessa reunião em João Pessoa, depois, foi que começou a discutir o
pagamento das indenizações de algumas pessoas, a partir daí (FRANCISCO
- COMUNIDADE DE PEDRO VELHO/COORDENADOR DO MAB-PB,
2018).

Percebe-se, pois, que mesmo as primeiras indenizações só foram discutidas com as
populações após esta ação política de denúncia. Por outro lado, a mobilização organizada
envolvendo as diversas comunidades permitiu a construção de um processo inicial mais
orgânico, ainda que tais atividades tenham sido realizadas com condições materiais muito
difíceis, já que as populações estavam praticamente desabrigadas, algumas sem energia
elétrica e literalmente “passando fome”, segundo relatos presentes nas entrevistas.
Também se pode destacar a realização de uma viagem por alguns moradores da
comunidade de Pedro Velho à outra barragem, de Araçagi. Nesta ocasião, sempre lembrada
pelos nossos interlocutores nas atividades de campo, eles perceberam a situação de total
assimetria entre o tratamento que foi dado às populações impactadas pelas duas barragens: em
Acauã não houve reassentamento, mas somente a “entrega” desordenada e confusa das casas
de placa e/ou o pagamento de algumas indenizações abaixo dos valores reivindicados, em um
processo pouco transparente que é questionado até os dias atuais; no caso de Araçagi a
situação foi melhor equacionada, com a construção de casas de melhor qualidade,
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disponibilização de áreas de produção, criação de uma agrovila, etc. Ou seja, dois pesos e
duas medidas79. Num caso é possível afirmar que houve reassentamento e no outro não.
Há várias razões para esta diferença de tratamento, mas consideramos que a principal
motivação não decorreu de uma certa “maldade intrínseca do Estado” no processo de Acauã,
mas se deve à existência de uma articulação política anterior, vinculada sobretudo à Comissão
Pastoral da Terra (CPT) e com os Sindicatos Rurais, que já era constituída previamente à
construção da barragem. Segundo Oliveira, os atingidos por Acauã “tiveram uma boa lição
sobre o valor da organização, embora houvesse um certo gosto amargo, provado pela
constatação de que eles estavam despertando tarde demais” (2004, p. 9).
Independentemente dessa avaliação, o fato é que as populações de Acauã que
visitaram Araçagi naquela época, “ficaram revoltadas” com o que viram, pela diferença de
tratamento nas barragens com funções similares e construídas pelo mesmo Governo. Aqui,
vale a máxima de Lygia Sigaud sobre a existência de diferenças nos “efeitos sociais” desses
projetos, não só em razão das ações articuladas pelo Estado e empreiteiras, mas também pelas
respostas sociais, políticas e culturais das populações afetadas.
Dois elementos importantes, pois, a destacar neste acontecimento, ainda dos idos de
2002: a) a existência de uma organização prévia junto à CPT e aos Sindicatos Rurais na
barragem de Araçagi; b) a ação direta daqueles camponeses na paralisação das obras dentro
do seu “repertório de ação coletiva”. Retomaremos essas questões quando discutirmos os
processos de organização e questionamento no caso do Canal Acauã-Araçagi.
Em suma, todas essas experiências acumuladas no ano de 2002 se somam para firmar
os primeiros passos do movimento no Estado, que se consolida com a organização do I
Encontro dos Atingidos pela Barragem de Acauã, nos dias 20 e 21 de dezembro de 2002.
Importa reforçar, por fim, que a luta por reparação e pelo reassentamento das famílias
em áreas produtivas e a demanda pelo acesso à água em quantidade e qualidade suficiente
para a reprodução da vida, sem qualquer dúvida continuam como as pautas estruturais das
populações. Essas pautas, a nosso ver, são a síntese das demandas dos atingidos desde sempre
e continuam muito semelhantes na narrativa produzida pelo Movimento e sua assessoria, da
qual também nos sentimos parte, de forma que se pode contar a história dos atingidos por
Acauã como uma história de luta contra os efeitos nefastos deste descaso planejado. Com o
O trabalho mais significativo sobre esses aspectos está na tese de doutorado em Ciências Sociais de
Evangelista (2012), que faz uma análise comparativa entre o processo de construção das duas barragens, de
Acauã e Araçagi. Tal trabalho também é significativo porque é discute os aspectos da “expropriação camponesa”
decorrente da “formação de lagos artificiais”, elementos que também valorizamos e aprofundamos nesta tese.
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passar dos anos desenvolvem-se alguns projetos de alfabetização nas localidades, articulam-se
demandas para instalação do programa de cisternas; mas sempre se mantém a demanda de
reparação visando ao reassentamento produtivo das famílias, nunca efetivado.
A luta dos atingidos de Acauã, já inseridos no MAB nacional, se reconfigura e ganha
em visibilidade tanto estadual quanto nacionalmente: de um lado, as atividades de
acompanhamento e denúncia se cristalizam nos procedimentos administrativos instaurados na
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, que já
destacamos no início deste capítulo; de outro lado, ocorre a participação dos atingidos da
Paraíba em atividades de formação, nos encontros nacionais e nas atividades estaduais dos
movimentos sociais do campo e da cidade.
Por fim, deve-se destacar que além de todas as violações diretamente ligadas à
construção da barragem, a história dos atingidos é permeada por episódios de extrema
violência e ameaças contra suas lideranças. A título de exemplo mais extremo, podemos citar
a situação de Francisco, coordenador do MAB na Paraíba, marcada, infelizmente, pelo
assassinato de dois irmãos.
O primeiro crime ocorreu em 2009, num contexto de intensas mobilizações do MAB
– inclusive com ocupações de terra que eram reivindicadas para criação de um reassentamento
para os atingidos – quando seu irmão foi morto em uma emboscada, nas proximidades da
comunidade de Pedro Velho. Este crime até hoje permanece impune. O assassinato redundou
na necessidade de Francisco receber proteção especial – prestada, aliás, de forma deficitária –
pelo Programa Federal de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.
Já o segundo assassinato foi o de mais um irmão de Francisco, em dezembro de
2018, portanto no curso desta pesquisa, e nos provocou ainda mais revolta pelas suas
circunstâncias. A vítima era também atingida pela construção da barragem de Acauã, já estava
atuando em outro movimento social do campo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra (MST) e foi alvo, junto com outro militante do Movimento, de uma emboscada no
Assentamento Dom José Maria Pires, localizado no município de Alhandra-PB. Essa morte
provocou grande comoção em especial pela segunda perda trágica na família de Francisco,
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decorrente da violência no campo80. Fazemos aqui uma citação de Mitidiero Júnior (2018),
que incorporamos como nossa, escrita em um artigo sobre estes acontecimentos na Paraíba:
É difícil pensar academicamente, refletir baseado em conceitos e teorias e
tentar produzir conhecimento científico sobre o histórico tema da violência
no campo quando essa violência bate à sua porta. Igualmente difícil é ver
militantes dos movimentos sociais, tão próximos desse pesquisador,
engrossarem os números de assassinados em conflitos fundiários, os mesmos
números que comporão as análises de vários estudiosos do tema. Quando o
tema da violência bate à sua porta, a brutalidade e covardia contra o “seu
objeto de pesquisa” explicita, ao mesmo tempo, limite e temor na labuta do
trabalho acadêmico ao passo que nos impele a romper esses limites e
temores e continuar no caminho da produção do conhecimento crítico, de um
saber que se constitua em uma crítica radical às injustiças, barbáries e
brutalidades que marcam a questão agrária brasileira (MITIDIERO JUNIOR,
2018, p. 2).

Tratando-se de uma pesquisa alicerçada no paradigma da pesquisa militante e na
assessoria jurídica popular, partimos do pressuposto de que nosso trabalho não deve ser mais
um texto acadêmico que amplie essa vulnerabilidade, em vez de combatê-la. Destacar esses
elementos essenciais é importante para conectar as situações de expropriação dos atingidos e
atingidas em diversos contextos e conjunturas, num sentido estratégico para as lutas, mas sem
nenhuma pretensão de substituir as orientações e definições políticas dos próprios
movimentos, exatamente porque somente eles e elas sabem o grau de ameaça e de
vulnerabilidade a que estão submetidos desde o início da construção da barragem até os dias
atuais.
Em síntese, buscamos neste tópico defender que a criação do MAB na Paraíba é o
resultado de um conjunto de fatores externos e internos, e que foram até certo ponto um
elemento inesperado para os poderes constituídos responsáveis pelas violações e é marcado
por grandes conflitos e violências.
No tópico a seguir apresentaremos uma síntese das violações de direitos humanos em
Acauã e a importância da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, identificando-a
como um agente deste conflito. Acreditamos que esta é uma forma de construir uma síntese
em termos sociojurídicos, identificada como uma primeira camada de análise sobre os
processos de cercamentos decorrentes das obras hídricas em estudo nesta pesquisa.

Mitidiero Júnior detalha um pouco desta história, ressaltando como a violência acaba por ser elemento
mediador dos conflito por terra/território (MITIDIERO JUNIOR, 2018). Esta pesquisa também é uma
homenagem à memória das lutas desses trabalhadores, em especial os familiares desta liderança do MAB que
nos acompanhou durante toda a pesquisa, marcado pela violência do latifúndio contra os trabalhadores rurais e
os atingidos por barragens.
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2.6 IMPACTOS E VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS CAUSADOS PELA
BARRAGEM E A PARTICIPAÇÃO DO MPF COMO AGENTE NO CONFLITO
Nesta seção ressaltaremos as falas das e dos atingidos e atingidas obtidos na nossa
pesquisa de campo; e, de outro lado, a síntese produzida nos relatórios de violações
elaborados pela Comissão Nacional somada à entrevista realizada com o próprio Procurador
da República que acompanha o caso na Paraíba.
Deve-se, por fim, apontar que a gravidade da situação de Acauã e a quantidade de
materiais sistematizados pela assessoria levaram o caso a ser um dos escolhidos para compor
o Relatório da Comissão Especial “Atingidos por Barragens” do CDDPH (Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – atual Conselho Nacional de Direitos Humanos).
Esta comissão é resultado de um processo de articulação ampla e que configura um momento
diferenciado, já que contou com a presença de diversos especialistas para elaboração de um
documento oficial do Estado Brasileiro, mas produzido fundamentalmente pela sociedade
civil. Finalizado em 2010, o relatório é considerado um marco nacional na luta pelos direitos
das pessoas atingidas por barragens no Brasil.
Para o trabalho desta Comissão foram encaminhadas mais de 74 denúncias, sendo
escolhidos os casos considerados mais emblemáticos e representativos das situações de
violações para um estudo mais aprofundado, com visitas in loco. Ao final foram definidos 7
casos, sistematizados pela comissão na tabela a seguir.
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Quadro 2 - Barragens selecionadas pela Comissão Especial (CDDPH)

Fonte: (BRASIL, 2010, p. 8)

Como se pode observar, a Barragem de Acauã foi a única das sete barragens
escolhidas que não tem por finalidade a produção de energia, sendo também a única do
Nordeste escolhida por tal comissão, que buscava uma abrangência nacional para a
sistematização dos casos81.
No decorrer dos nossos estudos apareceram pistas sobre uma questão que consideramos relevante, mas que
não teremos condições de desdobrar aqui: a diferenciação e especificidade das lutas ligadas à questão
especificamente hídrica em relação às lutas que são travadas em casos de construção de usinas hidrelétricas.
Consideramos que as especificidades do Nordeste, sobretudo pelo bioma caatinga predominante e todo o
histórico de discussões sobre a questão das secas e do semiárido, devem ser levadas em consideração para pensar
81
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Voltando ao Relatório, recolhemos uma síntese importante sobre a situação dos
atingidos de Acauã em termos de direitos humanos violados. Embora a citação seja longa,
acreditamos que ela é necessária pois retrata a complexidade e amplitude do caso:
Direito à informação, na medida em que não foram realizadas audiências
públicas nos Municípios e comunidades atingidas, tampouco tiveram os
cidadãos acesso a outras fontes de informação acerca da situação que
vivenciariam, ou seja, quando teria início a construção, quando se daria o
enchimento do lago, a que tipo de reparação teriam direito, que casas e
outras edificações seriam alagadas etc. Direito ao trabalho, daqueles que
eram agricultores e que foram reassentados em áreas que não lhes permitam
trabalhar na agricultura; dos não proprietários aos quais não foi dado
oportunidade de reinserção produtiva, resultando grave desemprego; Direito
à propriedade e a justa indenização, na medida que proprietários não
receberam indenizações pela desapropriação de seus imóveis ou receberam
indenizações que não recompuseram sua situação anterior; Direito à
moradia, visto que, as populações reassentadas foram alojadas em
construções inadequadas, ou seja, em condições piores às anteriores, em
franca ofensa ao princípio da proibição do retrocesso; parte da população
deslocada não reassentada recebeu indenização insuficiente para garantir
uma moradia adequada, ou não recebeu nenhum tipo de indenização
(trabalhadores rurais); Direito à educação, vez que houve uma degradação
das condições de acesso à educação adequada; Direito à saúde, em razão da
inexistência de postos médicos nos reassentamentos ou alternativas de
atendimento médico acessíveis; bem como precariedade ou inexistência de
infra-estrutura de saneamento básico; Direito à segurança, na medida em
que os reassentados carecem de segurança pública em razão do aumento dos
conflitos na comunidade e da insegurança na posse; Direito cultural ligado
a manifestação do sentimento religioso, em razão do alagamento do
cemitério e da não relocação dos restos mortais no caso da comunidade de
Pedro Velho; Direito ao meio ambiente seguro e sadio, visto que nos
reassentamentos não foi garantido o acesso à água potável, convivendo os
moradores, diariamente, com o esgoto a céu aberto e o mau cheiro
insuportável dele advindo (BRASIL, 2010, p. 60–61 - grifos no original).

A visita in loco ocorrida em 2007 condensa, portanto, um rol de direitos humanos
que foram violados. Pode-se dizer, no entanto, que este cenário de violações não só continuou
quanto em alguns casos até piorou. É o que se observa no Relatório de monitoramento
ocorrido em 2013, mais de 5 anos depois:
Foi constatado, que a situação nos reassentamentos visitados (Melancia –
com aproximadamente 122 famílias; Cajá – aproximadamente 134; e Costa –
aproximadamente 120 famílias), assim como na Comunidade remanescente
de Aguapaba (70 famílias), não difere muito da relatada seis anos atrás pela
comissão especial; sendo que em alguns aspectos houve piora. Não existem
dúvidas para o Grupo de Trabalho que a situação dos atingidos por barragens
de Acauã é uma grave situação de violação de direitos humanos decorrente
da implantação de uma barragem no Brasil (BRASIL, P. A. No 2, 2014, p.
as dificuldades (e também as potencialidades) de constituição do MAB nessas regiões, e o caso da Paraíba é
emblemático neste sentido.
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12) […] Portanto, de modo geral, podemos afirmar que as recomendações do
CDDPH não foram analisadas, debatidas, estudadas, criticadas e muito
menos implementadas neste período, demonstrando que o Estado, em seus
três níveis (Federal, Estadual e Municipal) e nos seus três poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário) não têm tomado medidas eficientes
para sustar e sanar as violações de direitos humanos dos atingidos por Acauã.
[…] Neste sentido, o Grupo de Trabalho não pode deixar de contrapor-se ao
argumento diversas vezes utilizado de que a situação dos atingidos por
Acauã em relação à moradia, terra e trabalho, abastecimento de água, é igual
à situação da “maioria dos paraibanos”. A situação de Acauã é distinta e deve
ser assim considerada, haja vista que os atingidos estão na realidade em que
se encontram porque foram “atingidos” pela Barragem de Acauã, ou seja,
pela ação do Estado (BRASIL, P. A. No 2, 2014, p. 22–23 - grifos nossos).

Ambos os relatórios, pois, atestam e sintetizam a situação de fragilidade a que os
atingidos por Acauã foram submetidos. Gostaríamos de destacar o parágrafo acima para que
seja possível continuarmos no nosso argumento. A situação dos atingidos não é igual a outros
casos de camponeses e/ou ribeirinhos exatamente pela ação do Estado e não por sua habitual
omissão.
Essa ação deliberada do Estado, nos casos das desapropriações por “interesse
público”, é um elemento importante para compreender mais profundamente a discussão que
envolve as violações de direitos humanos na construção de barragens e outras obras. Esta
discussão se comunica diretamente com os regimes de desapropriação citados por Levien
(2014), quando este trata da situação traumática e ao mesmo tempo transparente com a qual
o Estado passa a lidar nos casos dessas desapropriações, demandando mecanismos de
justificativa e legitimação de suas ações a fim de produzir o convencimento necessário,
muitas vezes ligados ao interesse público conectado ao paradigma do combate à seca.
A PRDC esteve presente desde os primeiros momentos na avaliação das denúncias e
no encaminhamento das demandas, ainda que as estratégias daquele órgão tenham se
modificado no decorrer do tempo. Inseriu a problemática de Acauã em uma audiência pública
que realizou na cidade de Natuba, que tratava da situação da infância e juventude naquele
município, ainda em 2002. Logo a seguir, em 2003, seria realizada uma audiência pública em
Pedro Velho para tratar especificamente dos problemas da população atingida pela Barragem
de Acauã.
Em 2004, a PRDC encaminha um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
elaborado com a participação do Movimento de Atingidos, para que o Governo do Estado se
comprometesse “a equacionar os problemas com a construção da barragem” (BRASIL, P. A.
No 1, 2003, p. 289). Diante da impossibilidade de avanço, ainda se destacam a propositura de
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duas Ações Civis Públicas por parte do Procurador de então, Dulciran Van Marsen Farena,
uma em 2005 e outra 2008. Essas ações judiciais, embora tenham dado visibilidade e
repercutido nos processos de negociação posteriores, não tiveram êxito do ponto de vista
processual em virtude da discussão sobre a competência da Poder Judiciário Federal da
Paraíba para julgar o caso (concluindo-se por sua incompetência).
Em 2010, o Ministério Público Federal solicita o arquivamento do Processo
administrativo, apontando que todos os seus elementos já estavam presentes na segunda Ação
Civil Pública, indicando, neste momento, um certo arrefecimento das possibilidades de levar a
cabo perante o Governo do Estado qualquer discussão sobre Acauã, ainda mais após a
extinção da Ação Civil Pública sem resolução de mérito por motivos procedimentais, pelo que
não chegaram a ser discutidos o conteúdo das violações e a responsabilidade do Estado.
O ano de 2013 aparece como central para uma reorientação sobre a situação
sociojurídica de Acauã. Nele ocorre uma visita da Presidenta Dilma à Paraíba exatamente para
“inaugurar” o Canal Acauã-Araçagi82. Nesta ocasião o Movimento de Atingidos entrega-lhe
uma Carta, relatando a continuidade dos problemas dos atingidos no âmbito do acesso à água,
condições de saúde, segurança, educação e acesso à terra, requerendo providências do Poder
Executivo Federal.
No documento foi ressaltada a existência do Relatório da Comissão Especial
“Atingidos por barragem” e a situação de descumprimento total das recomendações. Como
ressalta Francisco, detalhando exatamente o que ocorreu naquele evento contraditório e seus
desdobramentos:
Aí quando foi em 2013, Dilma veio praqui, acho que foi em março, abril por
aí, ela veio pra dar uma ordem de serviço daquele Canal (Acauã-Araçagi),
que vocês visitaram, a saída do canal pra Araçagi. Ela veio pra cá, aí teve
uma equipe dela, que veio aqui na frente, primeiro, pra fazer um estudo
saber se tem movimento social, se tem problema, pra fazer algum protesto, aí
eles identificaram o MAB ali, e tinha problema. Porquê? Porque já
perceberam que iam construir o Canal pra retirar água na barragem
para levar pra Araçagi, a 112 km, e o povo que tava a 100 metros não
tinha água. Aí eles com medo de ter algum protesto conseguiram identificar
a gente, né, e procuraram pra conversar... explicaram né, quem eram eles, tal,
blábláblá queriam conversar com a comunidade.[…] e a gente foi conversar
lá com eles, né, e eles perceberam que tinha problema aí disseram: “a gente
tem uma proposta pra vocês, era vocês fazerem uma fala junto a Dilma lá no
Canal”. Aí a gente disse: "Não, a gente pode fazer sim, mas só se for uma
fala de denúncia, aí num tem condição, como é que a gente tá levando uma
facada e dizer que tá achando bom? Levando uma facada e dizer que tá
Como informamos na introdução, as obras do Canal já estavam em curso desde 2012, ano em que o
pesquisador tomou contato pela primeira vez com a situação da construção do Canal.
82
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bom”. Aí eles disseram: “Não, mas peraí, vamos fazer o seguinte, vocês vão
pra mesa, não falam, mas preparam um dossiê pra entregar à Dilma, e a
partir daí a gente vai encaminhar outras questões”. […] Aí, a gente disse “tá
bem, mas pra falar não”. Aí […] preparamo o dossiê, com o primeiro
relatório, mei mundo de coisa que a gente tinha, aí quando chegou lá,
chamaram a gente lá, chamaram a ASA, chamaram o MAB, chamaram o
MST, tudo lá na mesa né... […] Aí quando terminou a audiência, aí Zeca
disse, agora pode entregar o material a Dilma […] Aí ela olhou, e eu disse:
"Dilma, assine aqui por favor", aí ela disse: “eu sou a presidente, fulano de
tal assine aí, que eu num vou assinar um documento sem eu ler não”. […] Aí
demorou pouco tempo, acho que um mês, e depois aí já ligaram pra gente: tá
indo novamente a Comissão Nacional dos Direitos Humanos [CDDPH], pra
fazer uma avaliação de 2007 a 2013. [Pra ver] Se avançou alguma coisa ou
não. Aí eles vieram novamente, dessa vez inclusive teve o [Carlos] Vainer,
veio pra cá. Conhece o [Carlos] Vainer, num conhece? Vainer veio pra cá, aí
veio o Procurador João Akira, ele é do Paraná […] Aí teve o Leandro que é
do MAB, advogado popular do MAB, veio também. Uns caras bons. Veio
uma equipe da Secretaria da Presidência da República participando, uma
equipe muito comprometida, né, escutando... O relatório saiu e mostrou que
alguns casos piorou a situação: a questão da violência, do acesso à água,
você imagina 16 anos o povo passando sede, sem água, Não, não melhorou
nada… Aí daqui a pouco aparece Godoy, o procurador, o novo Procurador da
PRDC
(FRANCISCO
COMUNIDADE
DE
PEDRO
VELHO/COORDENADOR DO MAB-PB, 2018 - grifos nossos).

Pode-se observar, portanto, que também em 2013 ocorre um efeito concreto da
participação do MAB naquele evento contraditório com a presença da Presidenta: a vinda da
comissão de monitoramento e a produção de um novo relatório, ao qual já nos referimos
acima, fornecera as condições para “reabrir o caso” na PRDC. Tais fatos, ocorridos entre maio
de 2013 e junho de 2014, se conectam com a presença do novo Procurador Regional dos
Direitos do Cidadão, José Godoy Bezerra de Souza 83, que também foi entrevistado na
pesquisa.
Ao reinstalar o Procedimento Administrativo acerca do caso e dar novos
encaminhamentos, tendo em conta a farta documentação e histórico de atuação do MAB junto
com sua assessoria, a PRDC aparece mais claramente como um agente deste conflito sobre os
atingidos por Acauã. O MAB tem tido uma relação de parceria com o novo Procurador. Desde
que assumiu suas funções, verifica-se uma opção mais nítida por processos de negociação –
mas com firmeza na posição sempre em defesa dos atingidos – junto aos órgãos do Governo
estadual. O Procurador fala sobre o seu processo de trabalho na PRDC, seu papel de mediação
e parcerias:

Em verdade, a abertura do novo Procedimento foi realizada pelo Procurador José Guilherme Ferraz da Costa e
logo depois assume a pasta da PRDC o Procurador José Godoy Bezerra de Souza.
83
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Como PRDC eu tenho uma filosofia de trabalho, um pensamento de trabalho
como instituição, e acho que a nossa atuação na tutela coletiva nos direitos
humanos, tem duas coisas que eu acho essenciais: uma é, na relação com os
órgãos públicos, eu não posso buscar me substituir aos órgãos públicos, aos
gestores, especialmente aos gestores eleitos, e determinar as políticas
públicas. Mas eu posso fazer o trabalho de convencimento, de fiscalização e
de articulação, fazendo muitas vezes a aproximação, que já aconteceu várias
vezes entre os movimentos e os órgãos públicos. Mas eu sempre digo, “eu
não posso chegar e me substituir”, fazer determinações de políticas públicas,
especialmente políticas públicas nessa área que a gente trabalha de
movimentos sociais, porque aí eu acho que a gente fere um pouco a
democracia. E eu tenho um cuidado danado com isso, eu digo “olha eu não
sou um órgão eleito”. Eu posso ser um órgão de articulação, um órgão que
muitas vezes facilita o diálogo, mas não posso me substituir aos órgãos
eleitos porque eu acho que isso fere a democracia. E costumo sempre com os
órgãos públicos ter uma relação respeitosa. A gente tá fora do debate
político, então isso nos permite muitas vezes aproximar gestores que às
vezes não se aproximariam porque o debate político os afasta, e a gente
buscar soluções construídas. Já com os movimentos sociais eu costumo ter
uma relação de parceria, de empoderamento, nunca de substituição dos
movimentos sociais. E as soluções construídas não podem ser “o
procurador”, que aqui dentro dessa sala bonita, acha com a cabeça brilhante,
construa. Tem que construir com os movimentos que nos procuram pra
resolver sua questão. […] Do ponto de vista jurídico é o que eu chamo de
processo. Muitas vezes a gente associa “o processo” só a um processo na
Justiça, mas eu acho que o processo é o caminhar para as soluções (SOUZA,
2018).

Na entrevista pudemos compreender um pouco mais sobre a sua atuação e também
sua opinião sobre o caso, que ele mesmo qualificou como “uma das mais graves violações de
direitos no estado”:
Esse caso [de Acauã] já estava instaurado aqui, com a atuação do colega
Dulciran Van Marsen Farena, desde 2007 se eu não me engano. Dr. Dulciran
ajuizou algumas ações. Ele optou de imediato por ajuizar ações civis
públicas pra garantir direitos. Infelizmente o judiciário federal entendeu que
não era competência da Justiça Federal, declinou pra Justiça Estadual, e lá
foram extintas as ações. E aí eles ficaram um tempo no limbo, mas eles
tiveram 2 coisas que foram fundamentais nisso: teve 2 visitas do Conselho
Nacional de Direitos Humanos, que hoje mudou pra outro nome [antes
era CDDPH], e o Conselho emitiu relatório em 2007, e outro em 2013, e
os dois demonstram as graves violações de direitos humanos, talvez uma
das mais graves violações de direitos humanos no estado. É o que se
chama de aplicação plena da teoria do impacto desproporcional, ou seja, uma
política pública que não era pra gerar aquela violação de direitos humanos,
que é a construção de uma barragem, geração de água, ela pra aquele grupo
traz impacto desproporcional. […] Eu não conheço uma política pública tão
violadora de direitos humanos no estado da Paraíba quanto a construção da
Barragem de Acauã. E quando a gente vai ler o processo, a gente vê o quanto
ele foi tocado de uma forma muito cruel. Em primeiro lugar, a licença
ambiental é dada posteriormente. Uma licença que deveria ser prévia, foi
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feita após. E na licença ambiental foi dito que iriam tirar as famílias, assentálas, e retirar os cemitérios. (SOUZA, 2018).

Percebe-se pelos extratos acima uma compreensão pouco usual sobre a situação de
violações por parte de um membro do Ministério Público Federal. Esta postura não indica
uma falsa neutralidade por parte de quem tem obrigações institucionais de defender os direitos
humanos daquelas populações. No entanto, esta posição é minoritária dentro do órgão e,
portanto, a possibilidade de contar com um parceiro com bastante força institucional é um
elemento não desprezível nesta conjuntura.
Pode-se concluir indicando a importância da presença de um órgão institucional do
sistema de justiça na intermediação e encaminhamento formal das demandas ocorridas em
virtude da construção da Barragem de Acauã, mas tal acompanhamento só se dá em virtude
das estratégias e demandas feitas pelo Movimento, que em virtude das dificuldades e
fragilidades na mobilização apostam também nesta parceria com o MPF. O exemplo do dossiê
entregue à Dilma Rousseff é exemplificativo de como alguns caminhos são escolhidos e quais
foram as suas consequências. Se por um lado a presença da PRDC não substitui nem pode
ocupar o lugar dos próprios atingidos, sem dúvidas no caso concreto sua participação altera a
correlação de forças na busca por políticas de reparação e na sistematização das denúncias das
violações de direitos humanos.
No último item deste capítulo, buscaremos formular nossas sínteses, relacionando a
construção da barragem, o canto de Acauã e o conceito de cercamento das águas.
2.7 A BARRAGEM E O CANTO DE ACAUÃ COMO O PRIMEIRO CERCAMENTO DAS
ÁGUAS: SÍNTESE PARCIAL
Acauã, acauã vive cantando / Durante o tempo do verão /
No silêncio das tardes agourando / Chamando a seca pro
sertão / Chamando a seca pro sertão;
Ai, Acauã, Ai, Acauã, / Teu canto é penoso e faz medo /
Te cala acauã, / Que é pra chuva voltar cedo / Que é pra
chuva voltar cedo;
Toda noite no sertão / Canta o João Corta-Pau / A coruja,
mãe da lua / A peitica e o bacurau;
Na alegria do inverno / Canta sapo, gia e rã / Mas na
tristeza da seca / Só se ouve acauã / Só se ouve acauã /
Acauã, Acauã…
(Música Acauã - Luiz Gonzaga e José Dantas)
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Como apontamos na Introdução deste trabalho, desde o pré-projeto desta pesquisa
havia uma contradição que nos chamou a atenção e que nos acompanhou durante este capítulo
que ora se encerra. Partimos da situação social dos atingidos pela barragem Argemiro de
Figueiredo84 e sua conexão com o canto de Acauã. Durante a pesquisa, a informação que
obtivemos sobre a barragem ter recebido este nome “popular” nos foi explicada por um dos
integrantes do MAB. Ele afirmou que havia uma espécie de “curva dos Acauãs” naquelas
redondezas, onde os pássaros se concentravam, às margens do Rio Paraíba. Nesta “curva dos
Acauãs”, ainda na década de 1980, ocorreram algumas explosões como parte de um primeiro
projeto da barragem que não chegou a se efetivar.
A Acauã é uma ave falconídea muito conhecida no sertão e agreste nordestinos e
presente, portanto, naquelas imediações da barragem. O que confere interesse sociológico ao
nome da barragem é que na literatura e no conhecimento popular ela representa uma ave
mensageira, que anuncia maus presságios, mau agouro, “chamando a seca pro sertão”.
Uma barragem, pois, construída nas proximidades de uma “curva dos Acauãs”,
justificada para garantir abastecimento de água e a regularização da vazão do Rio Paraíba,
recebeu o nome popular desta ave que anuncia exatamente o seu contrário. A água, que
significa e é a própria vida, represada e barrada, impedida de seguir seu fluxo natural, é
anunciada pelo Acauã como um “mau sinal”: eis a primeira dialética das águas deste trabalho.
Sob as águas, ficaram os escombros dessas comunidades rurais relativamente bemsucedidas na produção agrícola e criação de animais, com seus laços culturais e familiares
bastante comprometidos. Seus antigos moradores se reagruparam em outros conjuntos de
“casas de placa”85, sem áreas produtivas e sem acesso à água em quantidade e qualidade
suficiente para reprodução da vida. Estes elementos nos servem para continuar a discussão
sobre o processo de reparação necessário, que ainda está em curso, mas que não foi objeto de
uma avaliação mais detalhada nesta pesquisa.
Vale relembrar que tanto o nome “oficial” quanto o nome “popular” da barragem são extremamente
representativos. Argemiro de Figueiredo foi um destacado político paraibano, representante da oligarquia
pecuário-algodoeira que durante anos hegemonizou a política local e regional. Na década de 1950, Argemiro de
Figueiredo, por exemplo, protagonizou um conjunto de polêmicas contra o projeto de criação da SUDENE
capitaneado pelo também paraibano Celso Furtado. Em síntese, o senador via com grande desconfiança a criação
de um órgão para promover o desenvolvimento do Nordeste, argumentando que este órgão foi pensado “de cima
para baixo”. Essa polêmica foi caracterizada como uma espécie de “macarthismo hidráulico” por Valdênio
Menezes (2016) e revela um desses componentes estruturais bastante discutidos na literatura sobre o Nordeste e
sobre as questões hídricas: a dimensão eminentemente política – e também socioeconômica – das diversas
soluções pensadas para “superar” o problema da seca.
85
Caracterizadas pela baixíssima qualidade de construção e feitas com estruturas pré-moldadas que “substituem”
os tijolos e o reboco das casas tradicionais de alvenaria, tornando a estrutura da casa extremamente frágil.
84
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Toda a trajetória da construção da Barragem de Acauã, como vimos, parece
confirmar essa mensagem do “canto de Acauã”. O canto prenuncia uma espécie de mau
agouro: expropriações onde antes havia vida camponesa e ribeirinha com uso comum das
terras e águas, novidade sistematizada nesta pesquisa com suas consequências sociojurídicas.
Muito além da questão da falta de acesso à água em qualidade e em quantidade
suficiente para a reprodução das condições de existência dos atingidos, o que assistimos no
primeiro canto de Acauã foi um processo de separação entre camponeses e ribeirinhos dos
seus meios de existência como resultado de uma obra pública para abastecimento hídrico.
À luz da experiência social de expropriação em Acauã, defendemos que todas as
comunidades atingidas, de ontem e de hoje, poderiam receber um tratamento diferenciado,
inclusive com a construção de um diagnóstico/laudo para discutir a situação da territorialidade
camponesa e ribeirinha ao longo de todo o Canal, transcendendo o caso discutido neste
capítulo.
Por outro lado, a situação de Acauã resultou na criação do Movimento de Atingidos
por Barragens no estado da Paraíba como parte da estratégia de articulação e mobilização para
reivindicar direitos e políticas públicas por parte daquelas populações locais despojadas: um
“resultado inesperado”, mas bastante comum em situações semelhantes, desse próprio
processo de cercamentos.
A relação entre a construção da barragem e a criação do Movimento é um elemento
central da conjuntura analisada, pois grande parte da memória histórica sobre o que ocorreu –
e como ocorreu – se deve à própria existência do MAB. Estas demandas são manejadas pelas
“regras do jogo” ditadas pelo estado da Paraíba, como ente expropriador, que detém um poder
desproporcional em relação ao movimento. Em todo caso, mesmo com as dificuldades de
organização inerentes aos diversos movimentos sociais do campo, o fato é que a história do
MAB se confunde com a história de Acauã e as conquistas e lutas desencadeadas pelo
movimento são centrais para compreender a situação de ontem e de hoje.
Como já existiam diversos trabalhos sobre a barragem era um desafio pensar quais
seriam as questões importantes para sistematizar e discutir. Buscamos evitar um certo
paradigma da vitimização – que empurra o movimento social e as populações atingidas para
uma posição passiva, simples vítimas das ações e omissões do estado. Ainda que a
experiência social de expropriação e violência seja inegável no caso de Acauã, esta posição
passiva olvida o papel ativo na construção de alternativas às situações de violência, mesmo
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que estas alternativas não se apresentem de forma explícita em diversas conjunturas. Esta
consideração é importante porque, afinal, a história se produz nos antagonismos e conflitos
entre as classes e grupos sociais e não somente é determinada “de cima para baixo”, como
afirma Thompson (2012).
Na caracterização dos conflitos socioambientais em Acauã não se pode despolitizar
nem separar as análises ambiental, econômica, jurídica e social, e por isso o reforço do
método dialético é tão relevante. O que importa não é explicar o passado, mas explicá-lo a
partir da articulação das dialéticas entre presente-passado e entre concreto-abstrato: o que
permanece e o que se modifica historicamente e a partir de quais condicionamentos de hoje.
Buscamos, então, ressaltar sobre a Barragem de Acauã alguns aspectos “novos” e
essencialmente conflituosos nesta trajetória, que foram escolhidos para garantir uma espécie
de raciocínio “especular”: é como se as águas barradas de Acauã e a experiência dos atingidos
nos servissem de espelho para compreender reflexivamente a situação dos atingidos de ontem
e de hoje, apontando para novos conflitos decorrentes de novas conjunturas.
Concluímos, pois, este capítulo com algumas considerações de síntese.
Primeiramente, deve-se ressaltar um elemento estrutural central: a barragem é a síntese de um
processo de cercamento das águas. E mesmo após tantos anos da sua construção e até
avaliando algumas mudanças conjunturais na forma com que o estado da Paraíba lidou com a
situação dos atingidos, o fato é que a barragem “prepara o terreno” para outros cercamentos:
toda cerca leva a outras cercas.
O canto de Acauã se manifesta como um profundo processo de mudança social
decorrente da construção da barragem e que alterou fundamentalmente o curso “natural” do
Rio Paraíba, em detrimento das populações locais. Em suma, longe de retratar um “passado
idílico” o importante é perceber que a relação de convivência e de interdependência entre as
populações foram rompidas. E que as condições socioambientais estabelecidas e enraizadas
antes da barragem transcendiam qualquer discussão patrimonial ou privatista. Assim, o
cercamento das águas em Acauã foi sobretudo um cercamento das áreas de uso comum. Desta
forma, esses processos não podem se “resolver” com indenizações às populações.
Assim, chamamos a atenção de que a expressão “violações de direitos humanos”, tão
fundamental para o processo de assessoria jurídica popular, configura uma camada mais
externa, por vezes até aparente, do que é essencial neste processo: violência e expropriação
continuadas. Este processo se assemelha ao que a literatura chama classicamente de
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“cercamentos”, no sentido da expropriação das terras e a separação dos e das
camponesas/ribeirinhos dos seus meios de produção. Para nós é extremamente relevante
pensar as barragens como cercamentos, pois tal abordagem nos fornece outras chaves
analíticas, para além do debate sobre “grandes projetos de investimento/desenvolvimento”
(VAINER; ARAÚJO, 1992) ou sobre “os impactos das obras” (ROTHMAN, 2008), como
uma grande parte da literatura sobre barragens o faz.
A barragem representa um processo de separação que está ligado à participação
direta do Estado na retirada completa – expulsão – dos camponeses e ribeirinhos das suas
águas e terras, que em vários casos como em Acauã integravam áreas de uso comum
convivendo com as unidades de produção camponesa familiar. Comparando com os
cercamentos de terras mais tradicionais, o que muda é a justificativa: a necessidade de
construção de uma obra para abastecimento hídrico. Mas seus efeitos imediatos e seus
reflexos na estrutura social camponesa são muito similares: desterritorialização, aumento da
subordinação onde antes havia uma relativa autonomia camponesa, transformação de
camponeses e camponesas em “trabalhadores livres” para vender sua força de trabalho em
“qualquer lugar” ou em “lugar nenhum”, expropriação das áreas de uso comum e consequente
destruição de laços comunitários e possibilidades de autodeterminação. Tudo isso permeado
pela supremacia do interesse público estatal em uma obra que visava a garantir o
abastecimento hídrico naquela região. Ou seja, a água é utilizada como um meio – material e
simbólico – para os cercamentos, preparando, como veremos, para outros cercamentos que se
seguem.
Esse primeiro canto de Acauã continua a ecoar, dada a situação de violações de
direitos humanos vivenciada até os dias de hoje. Tendo em conta a novidade das outras obras
– Transposição e Canal – é possível perceber que a barragem está atualmente integrada num
planejamento maior e mais amplo, que será discutido nos próximos capítulos. Neste
sentido, nossa hipótese é que a tradicional situação de cercamentos decorrente da barragem se
moderniza com a chegada do Canal, e tal processo é extremamente fértil para investigar a
situação de ontem e de hoje. Tentaremos continuar a seguir este caminho até o final da tese,
partindo da experiência dos atingidos por Acauã mas seguindo a partir daqui para além desta
situação específica.
Isto porque, seguindo as reflexões sobre o processo continuado e permanente de
cercamentos que caracteriza o modo de produção capitalista, é importante rastrear os
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movimentos do Capital e do Estado para compreendê-lo em sua maior complexidade e
essencialidade. Por conta do aproveitamento das águas da Transposição na Paraíba,
percebemos que a investigação não poderia, portanto, se manter em Acauã como unidade
empírica de investigação, sob pena de perder a noção de totalidade que nos informa
metodologicamente.
Por isso a pesquisa necessitou transcender a análise específica sobre a barragem,
seguindo o voo do Carcará e realizando um “voo mais alto” para compreender a
complexidade de um território mais amplo, que inclui tanto a barragem como o “novo
caminho” inaugurado pelas obras do Canal.
Primeiro pela aparente contradição entre a manutenção da situação dos atingidos por
Acauã no mesmo momento em que outra obra, muito maior, mais “estratégica” e mais cara,
estava sendo construída literalmente em frente à barragem. Em segundo lugar, pela
necessidade de compreender no tempo presente o que estava ocorrendo às margens do Canal
Acauã-Araçagi e examinar dialeticamente se a situação dos expropriados de hoje tem
semelhanças com a situação de ontem. Com isso, comprovar ou não a nossa hipótese sobre a
existência de um novo processo de cercamento das águas em curso na Paraíba.
Buscaremos, pois, nos próximos capítulos, identificar dois caminhos, um visto “de
cima” e outro visto “de baixo”. Trata-se, novamente, de uma opção metodológica importante
para a pesquisa: compreender o caminho junto aos atingidos pela Barragem de Acauã, a fim
de compreender a situação contemporânea cotejando-a com esta experiência de expropriação
com as reflexões teórico-conceituais sobre o cercamento das águas, resultando em outras
proposições analíticas.
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3. O NOVO CAMINHO DAS ÁGUAS VISTO “DE CIMA”: O VOO DO CARCARÁ E
O SEGUNDO CANTO NO CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI
Iniciamos neste capítulo longa discussão, quiçá a mais importante da pesquisa, já que
adentramos propriamente na unidade empírica escolhida como central pela investigação: o
novo caminho das águas e o Canal Acauã-Araçagi.
Sobre o novo caminho das águas, reforçamos que ele será estudado a partir de uma
dupla perspectiva: enquanto planejamento hídrico-territorial visto “de cima” e a partir das
questões produzidas pelo olhar “dos de baixo”, desveladas pela metodologia da pesquisa de
campo escolhida86. É como se os pássaros sobrevoassem o território e também pousassem em
vários pontos, escutando as estórias e nos ajudando a produzir, a partir deste movimento de
cima para baixo e de baixo para cima uma compreensão mais dialética e relacional.
Iniciamos aqui uma caracterização geral do empreendimento. O Canal AcauãAraçagi é a principal obra hídrica da Paraíba, com um aporte de recursos de mais
aproximadamente um bilhão de reais. Foi incluído no Programa de Aceleração do
Crescimento – 2 (PAC-2), um dos principais programas de investimento econômico, de feição
desenvolvimentista, formulado pelos governos petistas de Lula da Silva e Dilma Rousseff
(PT) e continuou sua execução tanto no Governo de Michel Temer quanto de Jair Bolsonaro.
A construção do Canal se justificou, no seu projeto original, pela proposta de obter o
“máximo aproveitamento” das águas da Transposição do Rio São Francisco na Paraíba,
interligando as águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba – sobretudo em seu médio e baixo
curso – com as Bacias Hidrográficas do Litoral Norte. Segundo as projeções do Governo do
Estado, o Canal promete “beneficiar 600 mil habitantes e garantir irrigação em 16 mil
hectares de terras”.
No mapa abaixo, destacamos os trechos abertos e fechados previstos no projeto
original. Chamamos atenção também para a sua interligação com, pelo menos, quatro rios: o
próprio Rio Paraíba, de onde parte o Canal, exatamente ao lado da Comunidade de Melancia,
em frente a barragem de Acauã; o Rio Gurinhém, nas proximidades das cidades de Riachão
do Poço, Mari e Sapé; o Rio Mamanguape, que abastece outra barragem, na cidade de Araçagi
(daí vem o nome Canal Acauã-Araçagi, interligando duas barragens); e o Rio Camaratuba,
Já estamos trabalhando na discussão sobre esse novo caminho das águas há algum tempo, dentro do período de
estudos do doutorado. Desta forma, a reflexão que se desenvolve aqui já foi apresentada em outros trabalhos
científicos, onde identificamos uma dualidade no conceito formulado, e que decidimos preservar para o texto
final da tese. Por exemplo, ler Morais (2019a, 2019b).
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que se localiza quase na divisa do estado da Paraíba com o estado do Rio Grande do Norte,
relacionado com o trecho 3 do Canal.
Mapa 5 - Trechos do Canal Acauã-Araçagi

Fonte: Araújo Segundo Neto (2018)

Ao contrário da Barragem de Acauã, que já contava com um vasto material de
pesquisa tanto em fontes primárias quanto secundárias, no caso do Canal são poucas as
referências de natureza acadêmica e muitos materiais dispersos que necessitavam de uma
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aproximação mais cautelosa, tanto da empiria quanto da sua interpretação mais teórica,
buscando compreendê-lo enquanto um objeto “em movimento”.
Como é uma obra que está em fase de construção, não foi possível analisá-la do
início ao fim: a própria construção não estava pronta quando fizemos os nossos trabalhos de
campo, e o trecho 3 estava em fase de nova licitação, conforme informações da Secretaria de
Recursos Hídricos (fato que indica que tal trecho ainda demorará um tempo ainda maior para
ser concluído).
Estas questões demandaram estratégias metodológicas diversas para melhor
apreender o objeto: a) análise documental, a partir dos dados disponibilizados pelo próprio
Governo do Estado da Paraíba e dos materiais coletados em fontes jornalísticas; b) entrevistas
realizadas com os órgãos públicos, em especial Secretarias de governo, a fim de compreender
a justificativa da obra, seu andamento, as intencionalidades e as perspectivas; c) trabalho de
campo, utilizando estratégias da cartografia social para mapear e georreferenciar o percurso às
margens do Canal, realizado fundamentalmente no mês de julho e agosto de 2018; d)
complementação e atualização de dados, com novas entrevistas e pesquisa de campo em
setembro de 2019.
Apontadas estas questões metodológicas, é importante ressaltar que este capítulo alia
os sentidos exploratório e analítico, partindo de duas características sobre o Canal: a) seu
caráter complementar em relação à Transposição do Rio São Francisco (este aspecto nos
desafia a pensar a dialética da parte e do todo); b) seu caráter modernizador se comparado
à barragem de Acauã, resultado de um complexo planejamento hídrico-territorial a fim de
garantir uma “nova fase de desenvolvimento” na Paraíba (este segundo aspecto, por sua vez,
nos desafia a pensar a dialética do passado e do presente).
Primeiramente, dedicaremos algumas poucas páginas para nos posicionar sobre o
Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco, ainda que nossa pesquisa não trate
especificamente sobre tal obra (pois toma este acontecimento como um pressuposto para
análise na contemporaneidade).
Em segundo lugar, discutiremos os principais aspectos técnicos sobre a obra
presentes no Estudo do Impacto Ambiental – Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA),
para compreender as bases sobre as quais o discurso oficial justificou a viabilidade e a
necessidade do empreendimento. Dentre outras razões, o traçado do Canal percorre um
caminho aparentemente contraditório em relação ao tradicional discurso oficial do “combate à
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falta d’água”. As razões para este traçado e os principais elementos foram apresentadas neste
documento e por isso ele se torna tão importante, advertindo-se de antemão aos leitores e às
leitoras que para este momento cotejamos nossa própria forma de escrita com uma linguagem
mais técnica, própria dos Estudos de Impacto Ambiental, que enfatiza detalhes considerados
essenciais para compreender que as motivações e razões para a obra já estavam delimitadas há
muito tempo. Depois sistematizamos os principais argumentos colhidos nas entrevistas
realizadas com os órgãos públicos sobre o Canal e a Transposição.
Finalizamos o capítulo apontando aspectos específicos sobre a “assim chamada
gestão dos recursos hídricos”. É nesta seção que poderemos observar a articulação entre
procedimentos arcaicos e modernos com vistas à garantia de uma espécie de segurança
hídrica para o Capital, que se serve deste paradigma ideológico para garantir a reprodução
ampliada.
3.1 O EIXO LESTE DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO NA PARAÍBA:
PRODUÇÃO DE CONSENSO E CONTRADIÇÕES
Acompanhemos as seguintes notícias. Em 10 de março de 2017: “Michel Temer
inaugura Eixo Leste da transposição” (PARAÍBA INFORMA, 2017). Em 19 de março de
2017: “Em festa popular, Lula e Dilma inauguram transposição do rio São Francisco”(REDE
BRASIL ATUAL, 2017). Em 26 de junho de 2020: “Bolsonaro inaugura trecho da obra de
Transposição do Rio São Francisco, assim como Lula, Dilma e Temer” (FOLHA DE SÃO
PAULO, 2020). As três notícias foram retiradas de sítios da internet durante os anos de
pesquisa de doutorado e apontam para um fenômeno complexo: a disputa pela inauguração da
Transposição do Rio São Francisco, que nessas matérias parece estar acima de qualquer
ideologia política.
Em 10 de março de 2017, nas cidades de Campina Grande e Monteiro, foram
realizadas as solenidades de inauguração “oficial” do Eixo Leste da Transposição das águas
do Rio São Francisco na Paraíba. Contou com a presença de diversos políticos locais, o
Ministro da Integração Nacional Hélder Barbalho, Senador Cássio Cunha Lima, Governador
da Paraíba Ricardo Coutinho e o Presidente em exercício Michel Temer. Segundo a matéria,
Temer rejeitou qualquer “paternidade” da Transposição e celebrou:
Mais cedo, em passagem por Campina Grande, Michel Temer ainda afirmou
que não queria ser “pai” da transposição. “Eu não quero a paternidade desta
obra. Ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro e do povo
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nordestino. Vocês que pagaram impostos ao longo do tempo, vocês é que
permitiram que pudéssemos fazer grandes investimentos nessa obra, que
cada vez mais está sendo festejada”, afirmou Temer.
Para o presidente, o governo fez “muitos esforços” nos últimos meses para
viabilizar a inauguração do primeiro eixo da obra. Ele afirmou ainda que a
transposição é do “maior interesse” e da “maior relevância” para o “povo de
vários estados do Nordeste” (PARAÍBA INFORMA, 2017).

Já em 19 de março de 2017, no Dia de São José – considerado o santo católico que
abençoa a chegada das chuvas no sertão – ocorreu na cidade de Monteiro-PB a chamada
“inauguração popular” do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco. Esta atividade
serviu como um contraponto à “inauguração oficial” citada anteriormente, e teve como
objetivo celebrar a chegada daquelas águas na Paraíba87 com um grande ato político, que
contou com a presença do ex-Presidente Lula e a ex-Presidenta Dilma Rousseff, já dentro do
contexto de disputas políticas após o Golpe de Estado a depôs.
A atividade apontava simbolicamente que a “paternidade” da obra deveria ser remetida
ao ex-Presidente Lula e que a “maternidade” da obra seria da Presidenta Dilma, numa
estratégia

discursiva

voltada

à

produção

do

consenso

sobre

a

importância/necessidade/legitimidade da Transposição para resolver definitivamente os
problemas hídricos da Paraíba. Segundo os organizadores, o ato contou com a presença de
cerca de 50 mil pessoas, ou seja, mais do que a população do próprio município. Segundo a
matéria, o discurso emocionado de Lula indicou alguns elementos sobre os usos – e não a
concepção – da obra recém-inaugurada:
O ex-presidente agradeceu políticos como Ciro Gomes, seu ministro da
Integração Nacional, e seu então vice, José de Alencar, pelo apoio ao projeto
e por terem enfrentado muita “cara feia”, dificuldades burocráticas e
políticas impostas à obra de construção do canal que leva 3% da vazão do rio
São Francisco para beneficiar sobretudo a população mais pobre, que cultiva
lavouras de subsistência.
Lula alertou o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), sobre a
necessidade de cobrar o governo federal para que construa adutoras e estação
de tratamento para as águas. E alfinetou: “O que não pode é deixar
fazendeiro pegar toda água só para ele, com bomba. Esse projeto tem função
social. O eixo norte está parado desde que essa mulher foi golpeada. É
preciso terminar a obra para que o nordestino, se tiver de ir para São Paulo,
que seja para passear” (REDE BRASIL ATUAL, 2017).

Até a reta final da escrita desta pesquisa havíamos separado estas duas
“inaugurações” (de Temer x Lula/Dilma) para demonstrar esse campo de legitimação social

Após percorrerem cerca de 208 quilômetros de extensão pelos Estados da Bahia e Pernambuco até chegar na
Paraíba.
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que deriva de grandes obras hídricas ocorridos no ano de 2017. Mas a realidade contraditória
ainda nos trouxe mais uma notícia mais recente, que incorporamos aqui.
Em 26 de junho de 2020 ocorreu mais uma inauguração da Transposição do São
Francisco, realizada pelo atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que já se manifestou
publicamente de forma preconceituosa e avessa aos nordestinos88. A inauguração foi realizada
durante o período de pandemia do COVID-19. Bolsonaro, que tanto trabalhou contra qualquer
política de isolamento social, apareceu na “solenidade” com uma máscara no rosto (meio de
proteção que tantas vezes se negou a utilizar), acenou aos céus e também “inaugurou” a
Transposição do São Francisco. Desta vez foi o Eixo Norte, nos Estados de Pernambuco e
Ceará. Diz a matéria da Folha de São Paulo:
Sem a participação de governadores, prefeitos e senadores nordestinos, o
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) inaugurou na manhã desta sextafeira (26) um trecho do eixo norte da transposição do rio São Francisco.
A obra bilionária, iniciada na segunda gestão do governo Lula (PT), teve o
eixo leste, que corta Pernambuco e Paraíba, inaugurado às pressas pelo expresidente Michel Temer (MDB) em março de 2017. No mesmo ano, os expresidentes Lula e Dilma Rousseff (PT) também fizeram uma inauguração
simbólica da obra para reforçar a origem petista do projeto.
A transposição é a maior obra hídrica do Brasil. O eixo leste foi inaugurado
às pressas e, o [eixo] norte segue sem previsão para conclusão. O orçamento
inicial de toda a obra saltou de R$ 4,5 bilhões para R$ 12 bilhões.
Bolsonaro acionou a abertura de uma das comportas, em Pernambuco, para
que a água comece a chegar ao reservatório de Jati, no Ceará. Ele não falou
com a imprensa nem fez discurso.
Depois de observar a água correr pelo canal, o presidente desceu do carro em
que estava, tirou a máscara, posou para fotos e cumprimentou apoiadores
que o chamavam de mito. Um pequeno grupo abriu uma faixa com a
imagem do ex-presidente Lula.
Bolsonaro publicou foto nas redes sociais com o canal da transposição ao
fundo e informou que a orientação do governo é concluir obras que já estão
em andamento. Comentou rapidamente com apoiadores que essa novela
estava chegando ao fim.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que integrou a
comitiva do presidente, afirmou que Bolsonaro demonstrou ter postura
republicana ao dar continuidade ao projeto. “Estamos em Jati, no Ceará,
para testemunharmos aqui um feito histórico. Esta é uma obra do
estado brasileiro”, declarou (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020 - grifos
nossos).
Para registro histórico, numa mesma semana de declarações do presidente em exercício, em Julho de 2019,
foram feitas as seguintes declarações: “Daqueles governadores de ‘Paraíba’, o pior é do Maranhão. Não tem que
ter nada pra esse cara”. “O meu sogro é cabra-da-peste de Caruaru, você tem algum parente “pau-de-arara”, aí?
Também, com essa cabeça aí tu num nega não (risos)”. “Eu amo o Nordeste, afinal de contas, a minha filha tem
em suas veias sangue de cabra da peste. Cabra da peste de Crateús, o nosso estado aqui, mais pra cima, o nosso
Ceará. Quem é nordestino aqui levanta o braço. Quem concorda com o presidente Jair Bolsonaro levanta o
braço. Estamos juntos ou não estamos?” (“DESSES GOVERNADORES DE PARAÍBA, O DO MARANHÃO É
O PIOR”, DIZ BOLSONARO, 2019).
88
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Desconfiamos, no entanto, que a “novela da Transposição” não está chegando ao fim,
conforme afirmou Bolsonaro à Folha de São Paulo. Ainda que sucintamente, apontamos
abaixo as razões pelas quais “a novela” não acabou89.
Em geral as discussões e defesas do Projeto foram realizadas apontando que este
grande empreendimento poderia solucionar de vez o problema da menor disponibilidade
hídrica no Nordeste setentrional90. Sabe-se também que a questão das secas na região
transformou-se historicamente, mas esteve presente no discurso político desde o final do séc.
XIX e se mantém até hoje, conforme afirma Albuquerque Júnior (1988).
Independentemente das justificativas e ideias que permearam o debate durante todo o
século XX, é fato que somente no início dos anos 2000 a obra “saiu do papel”, fortemente
influenciada por um conjunto de estratégias de legitimação e produção de consenso ligadas à
figura pública do Presidente Lula91.
Com base nas reflexões de Brito (2013), podemos identificar múltiplas percepções
ligadas a este Projeto. Entre a desconfiança quanto aos seus rumos e a necessidade de
organizar as reivindicações, o autor afirma que:
[…] o PISF não será uma obra morta, porém, para que não se torne um
investimento público de uso de classe, para apenas atender aos históricos
grupos dominantes da região, é preciso que providências efetivas sejam
tomadas, para que sua função oficialmente proposta seja cumprida:
atender o abastecimento de água e garantir a segurança hídrica da
região semiárida, e assim resolver as consequências históricas da seca
que afetam 12 milhões de nordestinos que enfrentam problemas de
acesso à água. Para isso, além da execução das obras de engenharia, é
preciso a combinação de vontade política com investimentos financeiros e
A justificativa e os conflitos sobre a Transposição já contam, por si, com uma gama muito grande de literatura
produzida, razão pela qual decidimos não “retornar” exatamente ao tema da Transposição em suas origens até
chegar à sua “inauguração”, em 2017, na Paraíba, ou aos desdobramentos atuais sobre os rumos da Transposição.
Este tema pode e deve ser objeto de outro trabalho, que levasse em conta, por exemplo, as mudanças e
continuidades nas posturas governamentais, de Lula a Dilma, passando por Michel Temer e Bolsonaro, para ficar
somente nos titulares da cadeira presidencial, numa conjuntura tão complexa e desafiadora quanto desesperadora
em relação ao contexto político, econômico, social, racial, de gênero, cultural, ambiental e sanitário.
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Em geral o Nordeste Setentrional é reconhecido como a porção mais ao norte da região, englobado pelos
Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Estes são considerados os Estados receptores
das águas da Transposição.
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Para uma compreensão mais detalhada dos diversos projetos da Transposição, com foco no Eixo Leste,
indicamos a leitura da tese de doutorado de Brito, que nos serviu de base tanto sobre os dados técnicos da obra
quanto sobre as opiniões e expectativas de diversos setores com a “chegada das águas do velho chico” na Paraíba
(BRITO, 2013). Devemos ao seu trabalho muitos dos dados e percepções sobre o que estava sendo pensado e
executado em relação à Transposição na Paraíba no já distante ano de 2013, quando a tese dele foi finalizada.
Trata-se de um trabalho científico de fôlego, panorâmico e aprofundado, que aponta para diversos aspectos
contextuais e conjunturais importantes, ainda em nossa avaliação ele não problematize alguns elementos que
para nós são fundamentais, como por exemplo: Que projeto político está conectado com a Transposição? Quais
os setores hegemônicos que definem seus rumos? Quanto ao caso paraibano, esperamos que nossa pesquisa
possa complementar essas análises, colaborando para fornecer algumas respostas acerca dos desdobramentos
mais recentes.
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luta organizada dos atores não hegemônicos para assegurar, aos
semiaridenses, que a transposição de água do rio São Francisco atenda a suas
demandas múltiplas, evitando deste modo que o controle da água seja
restrito aos históricos senhores da terra, e agora também, senhores da “nova”
água. Caso contrario, os conflitos hídricos pelo acesso e uso da água se
tornará cada vez mais presentes e intensos na Paraíba e nos demais
Estados do Nordeste brasileiro (BRITO, 2013, p. 349 - grifos nossos).

Na nossa avaliação, as promessas da Transposição não se efetivaram até agora, não
somente pela questão da alteração da correlação de forças políticas pós-golpe, mas
exatamente pela relação entre o projeto e uma concepção neodesenvolvimentista. Esta
concepção está fundamentada no processo de cercamento das águas e é agravada por um
projeto de pilhagem do patrimônio público e uma agressiva política de privatizações
propostas e levadas a cabo no atual momento histórico. Mas consideramos, neste tema em
específico, que a conjuntura foi inegavelmente “preparada” no contexto anterior junto com a
política de alianças e negociações caracterizadoras dos Governos petistas.
O que aparece de novo neste processo, como resultado destas novas conjunturas, são
os debates sobre a própria possibilidade de privatização da operação e manutenção da
Transposição. Isto porque a Transposição foi incluída “no Programa de Parcerias de
Investimentos da Presidência da República (PPI)”, através do Decreto nº 9954/2019. Este
Decreto qualifica o Projeto de “obra estratégica para estudos que visem à conclusão de suas
obras e contrato de parceria com o setor privado para sua operação e manutenção”.
O artigo 2º do decreto supracitado afirma que “O Ministério de Minas e Energia
encaminhará ao Conselho Nacional de Política Energética – CPE – proposta de medidas para
realização de leilão com vistas à redução dos custos de energia para a operação do PISF”
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2019; TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO NA
LISTA DE PRIVATIZAÇÃO DE BOLSONARO, 2019).
Por outro lado, está em curso um debate sobre o custo de operação da Transposição
(e, como decorrência, o valor final a ser cobrado pela água transposta) com a participação de
todos os Estados doadores e receptores junto ao Governo Federal para discutir o valor da água
e a repartição dos custos.
Não temos condições de aprofundar todos esses elementos aqui, mas, eles sinalizam
suficientemente que a questão da Transposição ainda está longe de ser resolvida. Por esse
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motivo, apontamos como fonte de inspiração o trabalho de Barros, advogada popular da
AATR92 e atualmente professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)93.
A autora trata em seu livro exatamente sobre “o conflito em torno da implementação
do Projeto de Transposição das águas do Rio São Francisco, no período do Governo Lula
(2003-2010), com a pretensão de abastecer de água 12 milhões de pessoas, em 390
municípios do Semiárido nordestino” (BARROS, 2017, p. 9).
Através de vasta pesquisa empírica e de uma abordagem metodológica inspiradora, a
autora procurou mapear o complexo campo de legitimação social e política da obra, bem
como os processos de reação e mobilização social ligados a este grande projeto de
investimento “em movimento”. Barros, em nossa opinião, sintetiza um olhar crítico e
reflexivo sobre os processos ligados à Transposição, que tomamos como referência para o
nosso próprio trabalho de pesquisa no caso paraibano. Ela reflete sobre as “tendências de
mudança social” em curso por causa do Projeto, partindo dos conflitos. E afirma:
[…] devemos estar atentos a possíveis modos de reinvenção da luta social na
região, fruto do que vem sendo diagnosticado e refletido pelas próprias
organizações que integram a ASA como um processo de despolitização em
curso. Foi apontada nesse âmbito a necessidade de amadurecimento dos
padrões de relacionamento político com o Estado, no sentido de que a
institucionalização de práticas como políticas públicas não signifique relação
de dependência financeira de recursos do Estado e consequente perda de
autonomia no diálogo e recuo na capacidade conflitiva. […] Por fim e para
seguir, alerta-se para os inúmeros efeitos territoriais em curso
decorrentes da implementação do Projeto. De modo mais imediato, tais
efeitos estão associados à tomada de terras pelo Estado e aos poderes de
reordenação fundiária, aos deslocamentos compulsórios realizados e as
consequentes transformações nos modos de reprodução social, com
significativas restrições de acesso e uso dos recursos territorializados, o que
tende a acirrar o quadro de conflitos (2017, p. 203–204, grifos nossos)[…]
As possibilidades de intervenção que se abrem sobre o território do
Semiárido, ao se analisar mais a fundo os planos oficiais, apontam para
uma perspectiva de ampliação do acúmulo de capital mediante a
comoditização dos recursos naturais e ampliação das desigualdades
sociais. A crise, antes de justificar um possível recuo nos grandes projetos,
aparece como uma alavanca na intensidade da exploração. O futuro do
Projeto da Transposição abre-se no meio dessa encruzilhada política e
econômica que atravessamos. Do ponto de vista do conflito, observam-se
algumas iniciativas que refletem esse espírito de disputa sobre os rumos do
projeto, como as ocupações das áreas dos canais por famílias atingidas e
Nossa homenagem aqui à Associação de Advogados e Advogadas dos Trabalhadores Rurais da Bahia (AATR),
a organização de advocacia popular mais antiga em atividade no Brasil, marca de uma intelectualidade orgânica
na luta por direitos e para além deles, na luta por hegemonia de outros mundos possíveis. Para mais sobre a
atuação da AATR, novamente indicamos a tese de doutorado de Maria José Andrade de Souza (SOUZA, 2019).
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O trabalho de Barros, derivado da sua dissertação de mestrado, foi defendido em 2014 e obteve o primeiro
lugar no IX Prêmio Brasileiro Política e Planejamento Urbano e Regional, da Associação Nacional de PósGraduação em Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional em 2015, tornando-se livro em 2017.
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povos indígenas, carecendo ainda de uma articulação mais ampla (2017, p.
211–212, grifos nossos).

Segundo Barros, é importante analisar esses novos efeitos territoriais e seus
desdobramentos conflituais em diversas esferas e territórios. Acreditamos que o que esta
pesquisa busca é exatamente avaliar alguns desses novos efeitos territoriais em curso no
estado da Paraíba, apontando para os diversos sentidos deste processo.
Assim, tomamos as contradições do Projeto da Transposição como dados centrais
para esta pesquisa, pois embora elas não sejam o foco nem o recorte da nossa investigação,
nos servem de experiência histórica e horizonte crítico.
Após esta breve contextualização sobre a Transposição e sem qualquer intenção de
finalizar este debate aqui, seguiremos propriamente para a análise do Canal Acauã-Araçagi,
considerada a principal obra complementar da Transposição do Rio São Francisco na Paraíba.
3.2 ASPECTOS TÉCNICOS DO CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI: O EIA-RIMA E A
JUSTIFICATIVA MODERNIZADORA DA OBRA
Nesta seção analisamos alguns elementos centrais do Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) do Canal Acauã-Araçagi realizado pelo Consórcio das empresas RCA – Engenharia e
Desenvolvimento e ARCO Projetos. Certamente é uma parte importante deste estudo de
doutorado, iremos aqui realizar uma análise detalhada de todos os pontos mais importantes do
Estudo; esta análise é fundamental porque, jurídica e administrativamente, este documento
legitimou a exequibilidade e a viabilidade da obra.
Partindo das aprendizagens da assessoria jurídica popular, consideramos que é tarefa
do assessor, sempre que necessário, se desdobrar sobre os documentos técnicos, para
viabilizar a compreensão dos pressupostos e justificativas das grandes obras e, neste sentido, a
análise sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)/Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)
é fundamental. Por isso, buscaremos ser minuciosos, a fim de “dar a palavra” ao Consórcio de
empresas para que possa expor sua versão sobre a obra, contando com a compreensão das
leitoras e leitores de que esta parte da investigação tem uma redação, assemelhada a um
“fichamento crítico” do próprio EIA/RIMA.
A legislação ambiental exige a elaboração e aprovação do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) para a concessão da “licença prévia” (LP). Posteriormente, no momento do
início da execução das obras as recomendações presentes no EIA devem ser detalhadas em
um novo documento, com a elaboração dos planos ambientais. Estes planos ambientais visam
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à obtenção da “licença de instalação” (LI) do empreendimento. Por fim, após a conclusão das
obras são elaborados relatórios sobre a execução dos planos ambientais para que seja possível
obter a concessão da “licença de operação” (LO). No caso do Canal Acauã-Araçagi, como se
trata de uma obra ainda em construção, somente foi possível ter acesso ao EIA/RIMA e ao
Plano Ambiental. Nesta seção da tese discorreremos somente sobre o EIA/RIMA94.
Primeiramente, é importante ressaltar que o projeto do Canal decorreu de um
Contrato (nº 204.090) com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura
(IICA), como se depreende do texto de apresentação do EIA:
O desenvolvimento dos estudos foi pautado nos critérios e diretrizes
preconizadas pela Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e
no Termo de Referência emitido pelo Consórcio constituído pelas empresas
RCA – Engenharia e Desenvolvimento e ARCO Projetos, atendendo às
atribuições do Contrato nº 204.090, firmado com o IICA – Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura, para esse
empreendimento. Assim sendo, foram executados levantamentos dos fatores
biogeofísicos e sócio-econômicos das áreas de influência física e funcional
do empreendimento, visando caracterizar a situação vigente antes da
implantação do Eixo de Integração da Planície Costeira Interior do estado da
Paraíba (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 5).

É importante observar que vários anos se passaram desde o projeto básico do Canal,
ainda no ano de 2006, até o início das obras, que ocorreram em meados de 2012. Neste
trabalho não temos o objetivo de realizar um resgate histórico de todos os passos entre a
primeira proposição e o momento atual, mas é imprescindível compreender quais eram os
objetivos, os diagnósticos e a previsão dos impactos (positivos e negativos) desde o primeiro
projeto. Desta forma, selecionamos alguns pontos que consideramos mais relevantes no
Estudo de Impacto que examinaremos a seguir. Por outro lado, iremos observar quais destes
elementos prévios se tornaram efetivamente programas ambientais para a execução da obra,
ao menos em termos de propostas, constantes no projeto ambiental de 2012, ou seja, seis anos
após o projeto básico ter sido apresentado.
Inicialmente cabe entender qual o contexto e a justificativa para o empreendimento
na Paraíba. Já no início do Estudo de Impacto Ambiental (adiante, EIA), vemos a justificativa
do Projeto em termos de aproveitamento de recursos hídricos em virtude da Paraíba ter sido,
na década de 90, “o Estado da Federação com maior nível de escassez hídrica, segundo
Obtivemos também o Projeto Ambiental (Projeto Básico Ambiental), realizado pelo Consórcio executor da
obra, composto pelas empresas ARCO/ABF/PROJETEC/TECHNE, que detalha os Planos Básicos Ambientais
(PBA’s). Este documento é mais recente, de agosto de 2012, e basicamente aponta um detalhamento das
atividades propostas pelo EIA, com uma omissão importante quanto ao tema do “plano de reassentamento”. Ao
final desta seção iremos propor uma tabela comparativa entre os planos propostos no EIA e os Planos Ambientais
aprovados.
94
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estudos realizados pela ONU/FAO/BIRD/PROÁGUA, no âmbito da SRH/MMA” (2007, p.
6). O Estudo prossegue apontando que:
Nesse estado nordestino, anualmente, é comum a falta de água potável em
cerca de 30,0% dos seus municípios, levando muitas cidades a crises de
abastecimento. Por outro lado, as bacias hidrográficas da região litorânea são
ainda muito pouco exploradas no que se refere ao seu potencial de recursos
hídricos, potencial este que precisa ser revertido em atendimento da
demanda crescente e, conseqüentemente, numa base de apoio ao
desenvolvimento das atividades econômicas do estado (EIA, 2007, p. 6–7).

Utilizando de dados do Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba, o estudo
aponta para a concentração das águas na região litorânea, que embora ocupem somente 15%
da superfície do estado, é a região onde os recursos hídricos são mais abundantes, em razão de
características climáticas e fisiográficas favoráveis, quais sejam: a) pluviometria entre 1.000 e
1.600mm; b) clima úmido; c) geologia sedimentar; d) solos profundos; e) vegetação
exuberante; f) relevo relativamente plano; g) bom potencial de águas superficiais e
subterrâneas; h) alguns rios de regime perene; e i) água de boa qualidade (EIA, 2007, p. 6–7).
É para esta região da Paraíba, no entanto, que o Canal foi projetado.
No resto do estado predomina o clima semi-árido, onde as características físicoclimáticas são desfavoráveis, com solos rasos, caatinga como vegetação predominante, baixos
índices pluviométricos (300 a 800 mm) que se concentram em três ou quatro meses do ano,
alto grau de insolação, umidade relativa baixa (60%), evaporação alta e rios intermitentes (ou
seja, rios que não têm seu curso natural permanente durante o ano). Portanto “uma área com
problemas para o desenvolvimento dos recursos hídricos, tanto superficiais como
subterrâneos” (EIA, 2007, p. 6–7).
Chama a atenção, pois, que a consideração do EIA é de que na região litorânea da
Paraíba, correspondente a cerca de 15% do território, já existe uma concentração das águas
pelas suas próprias características climáticas. No restante do estado, segundo o estudo, os
problemas são maiores. Mesmo assim, contraditoriamente, todo o Estudo de Impacto está
justificado para ampliar a oferta hídrica exatamente para a região que já detém, para os
parâmetros do estado da Paraíba, uma quantidade significativa de disponibilidade hídrica,
assim como as melhores terras para produção, como veremos mais à frente.
Seguindo o trabalho, o Consórcio reconhece que já existe uma “razoável infraestrutura de obras hídricas”, com açudes públicos, poços, cisternas e outras formas de
captação, sistemas adutores, etc. É possível observar também uma avaliação bastante realista
e interessante dos “fatores” que concorrem para as dificuldades do estado para garantir “um
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processo harmônico de desenvolvimento, a despeito dos esforços empreendidos nesse sentido
por vários de seus governantes” (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 8–9):
Entre os fatores que, juntamente com as secas recorrentes, concorrem para o
atraso que se verifica na região, podem ser citados: a) estrutura fundiária
inadequada e improdutiva, baseada no binômio latifúndio-minifúndio; b)
sistema educacional deficiente e desvinculado da realidade ecológica e social
da região; c) atividades agropecuárias voltadas para a época das chuvas, com
tecnologias oriundas de clima úmido; d) ausência de estrutura agrícola, no
que concerne a crédito, armazenamento, comercialização, cooperativismo e
agroindústria; e, e) baixo nível cultural da população. Nas áreas atingidas
pela seca, geralmente a pecuária é seriamente afetada e verifica-se também a
perda total ou parcial das safras agrícolas, especialmente das culturas de
subsistência (milho, feijão e arroz). (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 8–
9).

E conclui com o cerne da problemática, uma síntese do que chamamos de
“paradigma da escassez”, que aponta para a necessidade de ampliação da oferta hídrica no
Estado. A falta d’água, neste discurso, afeta a todos e todas, independentemente de qualquer
distinção de classe. Combater a seca é um meio necessário para “fixar o homem no campo”:
Dessa maneira, verifica-se que, no cerne da problemática que envolve o
semi-árido nordestino em geral e paraibano em particular, destaca-se a
deficiência e a irregularidade na distribuição das chuvas no tempo e no
espaço que, em anos normais, permite que os agricultores produzam apenas
em três ou quatro meses do ano. No período restante (8 ou 9 meses), a terra e
o homem permanecem na ociosidade, este gastando o pouco que conseguiu
produzir no inverno. Quando ocorre uma estiagem, os agricultores estão sem
reservas nem meios de sobrevivência e milhares deles, especialmente os
trabalhadores sem terra, assalariados, parceiros e pequenos proprietários
rurais, apenas conseguem sobreviver alistando-se nas frentes de emergência
e nos programas de distribuição de cestas básicas, fornecidas pelo governo
(CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 9).

Segue apontando que o projeto de Transposição das águas do Rio São Francisco “não
contemplou os recursos hídricos da vertente litorânea”, e que, portanto, era necessário prever
“numa visão mais ampla, que considere a solução da escassez de água nessas regiões”, um
aproveitamento eficiente dos recursos hídricos, o que significaria, para projeto, “evitar o
desperdício”. Neste sentido, o estudo indica que
na conjuntura atual, a maior parte dos recursos hídricos das bacias litorâneas
paraibanas está sendo lançada ao mar. Sabe-se, entretanto, que o
aproveitamento racional desses recursos será certamente benéfico, tanto para
as soluções internas de abastecimento hídrico do Estado, como para a
otimização da proposta operacional do Projeto de Transposição das Águas
do Rio São Francisco. Outra vantagem da transferência interbacias das águas
da vertente litorânea é que, sendo estas de domínio estadual, possibilita-se a
execução das obras de forma mais rápida e independente (CONSÓRCIO
RCA/ARCO, 2007, p. 10).
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O Consórcio finaliza a introdução do Estudo defendendo que uma proposta de
integração das bacias, dentre as “alternativas escolhidas neste estudo”, estaria “perfeitamente
harmonizada com a estratégia de racionalização do Projeto de Transposição do São Francisco
e com o Plano de Revitalização deste, na medida em que força a otimização dos recursos
próprios do Estado, antes de lançar mão dos recursos do rio São Francisco” (CONSÓRCIO
RCA/ARCO, 2007, p. 10). Ou seja, é pensada uma proposta de criação de uma infraestrutura
hídrica que permita o aproveitamento dos recursos hídricos do próprio Estado da Paraíba
como “meio” para o desenvolvimento econômico, com racionalização da gestão dos recursos
hídricos mediado pela ação estatal. No entanto, toda esta gestão integrada estaria conectada
finalisticamente com o Projeto de Transposição do Rio São Francisco, que acaba por ser o
grande motivador da própria obra.
Por outro lado, desde o mapeamento inicial para a implantação do projeto se observa
uma questão importante. Afirma-se no Estudo que “são poucas as terras a serem ocupadas
pelo futuro empreendimento que pertencem a terceiros. No entanto, faz-se necessária
elaboração de um plano de reassentamento e desapropriação” (CONSÓRCIO RCA/ARCO,
2007, p. 15).
O plano de reassentamento e desapropriação traz dados importantes sobre a
caracterização da área de influência do Canal, mas também já aponta a “necessidade de
implementação de um código do eixo”, visto que poderão surgir situações conflitantes com o
desenvolvimento dos seus usos.
Para esta pesquisa, a criação de “código do Canal” é um apontamento extremamente
relevante sobre a construção – ou imposição – de um novo regime com o “disciplinamento do
uso das águas e dos solos” que não passa pelo processo nem de consulta nem de decisão dos
atingidos e atingidas. Assim dispõe o estudo:
O referido código deverá contemplar a proteção dos recursos naturais (água,
solo, flora e fauna); controle da poluição (de origem agrícola, industrial,
urbana e recreativa); reflorestamento em terrenos próprios ou de terceiros,
disciplinamento do uso das águas; uso dos solos em terrenos próprios ou de
terceiros, com influência sobre o eixo; manutenção do eixo e de suas infraestruturas.
As Prefeituras Municipais em cujos territórios o empreendimento encontrase assente, devem adequar suas leis orgânicas às diretrizes propostas pelo
código do reservatório e pela Política Estadual de Recursos Hídricos. A
participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos deve ser
estimulada, devendo se dar, preferencialmente, através de informações e
consultas, sem que o poder público decline de seu dever de decidir entre
alternativas (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 15)
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O Canal, do ponto de vista da sua infraestrutura, tem a seguinte função: “transportar
água desde o Açude Acauã, no rio Paraíba, até o rio Camaratuba, cuja bacia se situa mais ao
norte, na configuração geográfica do Estado da Paraíba” (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007,
p. 21–22). Interessante notar que se fala sempre em Açude de Acauã e não Barragem de
Acauã95.
Um elemento importante já previsto no projeto é a ausência da utilização de
elevatórias, ou seja, o “novo caminho das águas” projetado deve funcionar sempre por
gravidade, reduzindo custos de bombeamento. E, prevendo “a possibilidade de reversão em
partes do Canal”, permitindo que as águas sejam conduzidas tanto no sentido Acauã-Araçagi
mas também Araçagi-Acauã. Este dado relevante será abordado mais à frente a partir das
entrevistas realizadas com setores governamentais.
Outra informação relevante prevista nesta parte do Estudo é que se prevê a criação de
duas novas barragens (açudes) para aproveitamento das águas numa região que tem
“aptidão para a agricultura”, visando a expansão da agricultura irrigada:
Essa integração servirá à regularização do abastecimento d’água da região da
Planície Costeira Interior, mediante o suprimento firme de água para o
Açude Araçagi e para dois novos açudes a serem projetados e construídos
nos rios Gurinhém e Camaratuba, próximos ao traçado do Eixo em foco […]
Aproveitando-se as peculiaridades da Planície Costeira Interior, que
justificam sua grande aptidão para a agricultura – trata-se de uma região
plana, onde ocorrem solos de boa profundidade e bem estruturados, onde se
destacam os podzólicos e os latossolos avermelhados, numa grande extensão
da sua superfície, e onde se registram precipitações pluviométricas médias
regulares da ordem de 1.000 mm por ano – resolveu-se incluir, no
planejamento de metas do Eixo de Integração, o aproveitamento dos
excedentes hídricos da transposição, que ocorrem com a sangria do
reservatório de Sobradinho, durante o período seco da Planície Costeira
Interior, visando a expansão da prática da agricultura irrigada, nessa região
(CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 22).

Depois de apresentar quais os objetivos do empreendimento, examinamos que no
ponto 3.4 do Estudo de Impacto foram levantadas quatro alternativas de traçado. Os desenhos
e as imagens dessas alternativas de traçado para o Canal não constam no documento que
recebemos para análise96. O que consta no projeto é o seguinte:
Por tudo que discutimos nos capítulos anteriores é importante destacar que a utilização indiferenciada do termo
Açude e do termo barragem correspondem a uma estratégia discursiva, encarando ambos como meros
“reservatórios de água”. Acreditamos, no entanto, que o termo barragem é mais fidedigno, quer seja pelos
processos de cercamentos que estão ligados a um tipo (a barragem) e não necessariamente ao outro (o Açude).
96
Na escrita final desta tese, não nos foi possível realizar uma nova consulta ao Consórcio executor da obra ou à
Secretaria de Recursos Hídricos para perguntar-lhes sobre este detalhe dos traçados (na verdade, os mapas com
as diferentes alternativas de traçado da obra), que não constavam no documento que nos foi disponibilizado.
95
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Na fase dos Estudos de Viabilidade do Canal / Eixo de Integração da
Planície Costeira Interior Paraibana, foram estudadas, com base na
cartografia existente (cartas de restituição aerofotogramétrica na escala de
1:25.000), 4 alternativas de traçado abrangendo, além do traçado que
originou o que ora se está detalhando na fase do projeto básico, outros três,
localizados mais a oeste do primeiro, que cortam, em áreas de altitudes mais
elevadas, as bacias hidrográficas que estarão sendo integradas bacias dos rios
Paraíba (sub bacia dos rios Surrão, Mogeiro e Gurinhém), Araçaji/
Mamanguape e Camaratuba.
Nessa fase, após a elaboração do estudo de alternativas, definiu-se por uma
alternativa de traçado do Canal / eixo de integração que melhor atendia os
aspectos técnicos, econômico-financeiros e ambientais. Sendo escolhida a
alternativa em que o traçado se desenvolvia mais a leste, ao longo do limite
entre as regiões do Agreste e do Litoral Paraibano (Mesorregiões do estado
da Paraíba), traçado este que fica mais próximo das áreas irrigáveis situadas
na Planície Costeira Interior (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 22).

A discussão sobre as alternativas de traçado, embora possam se revestir,
aparentemente, de um “caráter técnico”, guarda uma importantíssima relevância sociológica e
jurídica. Isto porque as decisões tomadas para “escolher a melhor alternativa” deveriam levar
em consideração diversos aspectos socioambientais que foram ignorados ou intencionalmente
escolhidos como a passagem do Canal por diversas áreas de assentamentos rurais da reforma
agrária com consequências importantes. Neste sentido, numa abordagem sociojurídica crítica
deve-se constatar que o traçado escolhido “não foi obra do acaso”.
A partir da análise do trecho acima do EIA é possível afirmar que a passagem do
Canal por determinadas áreas e não por outras foi detalhadamente discutida desde o início, já
que haviam quatro alternativas de traçado no projeto original, tendo sido definida a
“Alternativa II”, que conforme o Estudo de Impacto foi considerada a melhor “sob os pontos
de vista técnico e econômico-financeiro, uma vez que, sob o aspecto ambiental, ambas as
alternativas (I e II) eram equivalentes” (2007, p. 23).
Levando em conta que o traçado do Canal deve guardar relação com seus objetivos,
fica mais nítida que a intenção do projeto era encurtar o caminho e diminuir custos para
chegar à área de interesse do projeto, qual seja, a região do litoral norte da Paraíba. A área de
abrangência do empreendimento é descrita da seguinte forma no Estudo:
• as cidades que serão contempladas com abastecimento d’água
regularizado, beneficiando no ano 2.030, horizonte do projeto, uma
população da ordem de 300.000 habitantes;
• áreas destinadas ao aproveitamento agrícola, com irrigação intensiva,
situadas ao longo do traçado do sistema adutor, representadas pelas manchas
irrigáveis de solos podzólicos classe II e III, que juntas perfazem 15.700 ha;
• indústrias difusas dos municípios situados na área de abrangência do
empreendimento, beneficiadas, com fornecimento d’água regularizado;
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• áreas periféricas ao traçado do sistema adutor, na zona rural dos
municípios de Salgado de São Félix, Itabaiana, Cajá, Mari, Sapé, Cuité de
Mamanguape, Araçagi, Capim e Curral de Cima que serão contempladas
com o fornecimento d’água para a dessedentação animal e para o
desenvolvimento da irrigação difusa e da piscicultura intensiva (viveiros); e
Região do Baixo Paraíba, que no futuro poderá ter suas atividades
econômicas afetadas pela transposição de água para as bacias do
Mamanguape e Camaratuba, gerando conflitos de uso da água
(CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 26).

Merece destaque a análise sobre os aspectos ambientais ligados à antropização na
zona litorânea, ou seja, à influência direta das atividades humanas na vegetação nativa. A zona
que receberá as águas da Transposição através do Canal é caracterizada como bastante
antropizada, mesmo que ainda haja vastas áreas de vegetação natural preservadas. O EIA
utiliza de uma tabela presente no Plano Estadual de Recursos Hídricos para demonstrar esse
processo de antropização, exposta a seguir:
Quadro 3 - Áreas Antropizadas e com Vegetação Nativa Remanescente
Unidade

Área Total
(km2)

Área Antropizada (%)

Bacia do
Paraíba

20.071,83

55,6

Bacia do
Mamanguape

3.522,69

92,3

Bacia do
Camaratuba

637,16

92,7

Bacia do Miriri

436,19

92,2

Principais Causas do
Antropismo

Área Florestal Remanescente (%)

44,5
(Caatinga Arbustiva Arbórea Aberta;
Caatinga Arbustiva Arbórea Fechada;
Caatinga Arbórea Fechada; Mangue; Mata
Atlântica; Mata Semi-decidual e Mata Úmida
de Tabuleiros Costeiros) (1)
7,7
Atividades agrícolas,
(Caatinga Arbustiva Arbórea Aberta;
de pecuária extensiva e
Caatinga Arbustiva /Arbórea Fechada,
florestais
Caatinga Arbórea Fechada)
Atividades agrícolas,
7,3
de pecuária extensiva e (Caatinga Arbórea Fechada, Mangue, Mata
florestais
Atlântica e Tabuleiros Costeiros)
Atividades agrícolas,
8,8
de pecuária extensiva e
(Mangue, Tabuleiros Costeiros e Mata
florestais
Atlântica)
Atividades agrícolas,
de pecuária extensiva
e florestais

Fonte: SEMARH, Plano Estadual de Recursos Hídricos do estado da Paraíba – PERH/PB, 2004. In: Consórcio
RCA/Arco (2007, p. 44)
(1) Na região do Baixo Paraíba as áreas florestais remanescentes estão representadas, principalmente, pela Mata
Atlântica, Mangue, Mata Semi-decidual e Mata Úmida de Tabuleiros Costeiros.

Observa-se, portanto, o nível de antropização oficial da Bacia do (Rio) Mamanguape
e da Bacia do (Rio) Camaratuba, de 92,3% e 93,7%, destino final das águas do Canal. Indicase, pois, uma preocupação sobre os impactos numa área que já está bastante afetada, em
especial pela intensa atividade agrícola e da pecuária.
Aliás, no que tange às atividades econômicas predominantes na área do Canal, o
Estudo aponta que agricultura e pecuária se destacam, mas com um nível tecnológico
“considerado baixo”. No entanto, aponta que as áreas de produção que possuem maior
mecanização “como tratores, máquinas para plantio e colheita, arados mecânicos e veículos
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de tração mecânica, em geral, estão restritos aos grandes e médios produtores rurais
vinculados a lavoura canavieira e a fruticultura, com destaque para o abacaxi” (CONSÓRCIO
RCA/ARCO, 2007, p. 121). Já a utilização de agrotóxicos é diagnosticada da seguinte forma:
A utilização de agrotóxicos apresenta-se disseminada em todos os segmentos
de propriedades, embora seja observado um uso mais intensivo vinculado as
grandes e médias propriedades, especialmente nas áreas exploradas com
agricultura irrigada. Este uso intensivo apresenta-se mais concentrado nas
regiões produtoras de cana e abacaxi” (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p.
121).

No diagnóstico da área, o Estudo de Impacto aponta que a irrigação somente é
empregada “por um número relativamente reduzido de produtores rurais, sendo o método
mais utilizado a aspersão convencional. Observa-se uma maior concentração de áreas
irrigadas nas áreas de tradição canavieira e nas áreas produtoras de abacaxi.” (CONSÓRCIO
RCA/ARCO, 2007, p. 121). Quanto à pecuária, duas informações relevantes97:
Apresenta importância, também, a bovinocultura voltada para corte, com o
plantel bovino da área do estudo sendo composto por 188.236 cabeças, o
correspondente a 20,5% do rebanho bovino estadual. Os plantéis mais
numerosos são verificados nas bacias do Mamanguape e do Baixo Paraíba,
que juntas respondem por 70,8% do rebanho bovino da área de influência
direta. Na Bacia do Mamanguape, destacam-se como detentores dos maiores
rebanhos bovinos os municípios de Araçagi e Mulungu, enquanto que nas
regiões do Baixo Paraíba se destaca o Município de Gurinhém.
A pecuária desenvolvida na região é praticada de forma extensiva a semiintensiva de transição, em médias e grandes propriedades, nas regiões do
Agreste e da Mata Paraibana, enquanto que, na mesorregião da Borborema,
predomina o criatório extensivo. A alimentação do rebanho é suplementada
com pastagens artificiais e restos culturais (CONSÓRCIO RCA/ARCO,
2007, p. 127–128).

Por fim, o próprio estudo aponta para os dados da estrutura fundiária, que atestam
que a região de influência do empreendimento “revela de imediato, a grande concentração
fundiária típica da região Nordeste, onde a pequena e a média propriedade prevalecem em
número sobre a grande propriedade ocupando, entretanto, um baixo percentual da área total”
(2007, p. 138–139). O levantamento realizado pelo Consórcio revelou a seguinte situação das
propriedades na área afetada pela construção do Canal (levantamento feito em meados de
março de 2006):

O Estudo aponta também a presença de outros rebanhos de médio porte, no caso rebanho caprino, ovino e
suínos, mas sem grande expressão econômica na região em comparação ao restante do estado da Paraíba.
97
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Tabela 1 - Distribuição das Propriedades Pesquisadas
Nº de Propriedades
Pesquisadas

Extrato de Área (ha)

% sobre o
Nº Total

Área Total
(ha)

% sobre a Área
Total

< 20

28

0,7

402

0,49

20 - 50

11

0,28

320

0,39

> 50

1

0,02

100

0,12

40

1

822

1

Total

Fonte: RCA/ARCO, Pesquisa de Campo, 2006. In: Consórcio RCA/Arco, 2007 (p. 138–139).

Em que pese se tratar somente de uma amostra das propriedades pesquisadas, é
importante perceber que existe uma quantidade razoável de pequenas e médias propriedades
no traçado do Canal, o que sinaliza para impactos na agricultura familiar e tradicional. Os
dados, no entanto, omitem duas informações. A primeira é a de que parte dessas áreas são
pequenas e médias propriedades públicas, pois pertencem a assentamentos rurais da reforma
agrária. A segunda informação é de que existem nas proximidades do Canal áreas de legítimos
possuidores, com anos de ocupação, que embora não detenham o título formal de propriedade
deveriam ser considerados proprietários pela posse qualificada passível de usucapião.
Sobre a caracterização dos imóveis, uma imagem nos chamou a atenção na análise
do EIA, que destacamos abaixo. Nela o Consórcio qualifica o imóvel como uma estrutura
precária, porque utiliza “cacimba” como forma de abastecimento nas pequenas propriedades.
Anos depois visitamos esta área na nossa pesquisa de campo:
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Imagem 3 - Cacimbas como forma de abastecimento d’água nas
pequenas propriedades da área de influência direta

Fonte: RCA/ARCO, Pesquisa de Campo, 2006. In: Consórcio RCA/Arco, 2007 (p. 140).

O diagnóstico produtivo das áreas pesquisadas aponta duas questões importantes
acerca das culturas agrícolas já existentes e do aproveitamento dos solos: o percentual de
aproveitamento dos solos é maior nas propriedades menores que 20ha e as culturas mais
representativas para a região são a mandioca, seguida da macaxeira, do inhame e depois da
cana-de-açúcar. Estes dados apontam para a importância da agricultura familiar na área de
influência do Canal, já que as culturas da mandioca, macaxeira e do inhame são
eminentemente produzidas pelo campesinato para produção de subsistência e comercialização
do excedente. Abaixo, por fim, vamos apontar o que diz o Estudo no que tange aos
prognósticos com e sem as intervenções derivadas da obra. Neste sentido, a obra aponta que
Qualquer que seja o uso futuro da área, alterações nos parâmetros ambientais
atualmente registrados irão ocorrer, uma vez que atividades antrópicas já se
encontram estabelecidas nas áreas de entorno do empreendimento, sendo que
o caráter e a magnitude destas alterações irão depender, do tipo de
interferência imposta, bem como dos métodos de exploração dos recursos
existentes, e das tecnologias a serem adotadas nos processos produtivos
(CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 160).

E completa, apontando, que a comparação dos cenários deverá levar em consideração
a evolução da área de estudo a partir não só da implantação das obras do eixo mas “dos
sistemas de irrigação que dele serão vinculados” (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p.
160). Ou seja, o prognóstico leva em consideração a instalação de uma infraestrutura hídrica
posterior à obra que permita a utilização das águas para construção de sistemas de irrigação.
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Sua viabilidade pressupõe, então, um novo e complexo processo de integração das obras
hídricas e planejamento territorial com vistas à ampliação da produtividade agrícola naquela
região. Esse processo é caracterizador de uma visão desenvolvimentista e modernizadora, na
qual a obra seria o estopim para um conjunto muito amplo de novas atividades, que se
agregariam às atividades produtivas que já são desenvolvidas naquela região.
A sinceridade antropocêntrica e colonial neste item do Estudo de Impacto é digna de
uma reflexão. Ficaremos com a citação explícita do texto para que as leitoras e leitores
possam acompanhar o raciocínio utilizado pelo Consórcio na construção e avaliação dos
prognósticos da obra:
Definir o prognóstico da área do empreendimento não é tarefa das mais
simples, e embora esteja aqui realizada, caberiam em sua disposição
inúmeras outras formas de entendimento em relação ao que poderá vir a ser
aquele ambiente no futuro. Em vista disso, a natureza de qualquer
prognóstico passa pelo subjetivo da equipe que o descrever, já que a
dinâmica de evolução de um ambiente tornou-se facilmente modificável
pelo domínio da tecnologia e a disponibilidade de recursos financeiros
pelos seres dominantes do planeta, no caso, nós os próprios homens […]
A evolução da qualidade ambiental futura da área de implantação do eixo, se
dará em função não só da utilização da área de influência direta do sítio
estudado, mas também do uso e ocupação do solo das áreas de entorno, d e
forma que, para se fazer uma previsão do diagnóstico ambiental futuro
da área, deve-se tomar também como pressuposto o programa de outras
ações para o crescimento econômico da região como um todo, os
investimentos governamentais em infra-estrutura e os incentivos à
instalação de irrigação (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 161–162 grifos nossos).

Tal formulação consignada no texto de o EIA, baseada numa lógica de dominação da
natureza e da tecnologia, na qual os “seres dominantes do planeta, no caso, nós os próprios
homens”, definem a avaliação sobre a viabilidade da obra, revela muito sobre o próprio
estudo e sobre estes homens. Toda a discussão que realizamos sobre o conceito de separação,
bem como o conceito de água moderna, podem ser acionados aqui como elementos para uma
caracterização crítica acerca dos objetivos consignados no Estudo que deve ser responsável
pela avaliação dos impactos do empreendimento.
Por fim, o EIA aponta a seguinte síntese sobre o cenário advindo da construção da
obra:
Em síntese, um prognóstico sobre a região do empreendimento, tomando-se
como referência as condições atuais de desenvolvimento, revela o seguinte:
- Haverá aumento na oferta de alimentos;
- A paisagem sofrerá alterações em seus aspectos físicos e biológicos;
- Ocorrerá o manejo dos recursos naturais para locação de infra-estrutura e
para instalação de sistemas de irrigação;
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- Dada a conscientização atual pela exigência de qualidade ambiental, o uso
e a ocupação do solo se darão de forma racional e planejada;
- Considerando-se que os sistemas de irrigação a serem implantados serão
potencialmente geradores de efluentes, pode-se chegar à poluição das águas
e do solo com derivados de defensivos agrícolas e fertilizantes, porém,
nestes locais deverão ser realizados controles e monitoramentos, o que
impedirá ou minimizará os efeitos adversos da contaminação; e
- Com a implantação e operação dos sistemas de irrigação derivados do eixo,
a região será beneficiada com a oferta de empregos, o crescimento do
comércio, o incremento dos setores produtivos e o aumento de renda
circulante; e a geração de impostos e taxas para o poder público
(CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 164).

Já sem a implantação do Canal, o EIA aponta um cenário desolador e “arcaico”, com
a manutenção das atividades atualmente existentes:
Sem a implantação do eixo a área continuaria em sua evolução anterior,
marcada pelas presenças de áreas rurais com baixa densidade demográfica,
ligadas à agricultura em dependência da distribuição da pluviometria com
pequenas áreas de irrigação através da captação em poços tubulares
(CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 164).

Em relação à população, ou seja, em relação aos potenciais beneficiários da obra, o
prognóstico aponta que “as perspectivas de ocupação se manteriam nos baixos níveis atuais,
prejudicando o desenvolvimento familiar, com desdobramentos nos campos da educação e da
saúde” (2007, p. 164). O Estudo segue apontando o conjunto de propostas a serem
desenvolvidas para que a obra possa mitigar os impactos diagnosticados, conforme a tabela a
seguir:
Quadro 4 - Tabela para elaboração da matriz de avaliação de impacto do Canal
NATUREZA

PRAZO DE OCORRÊNCIA

ÁREA DE INCIDÊNCIA

(+) = Benéfico

CP= Curto Prazo

L= Localizado

(-) = Adverso

MP= Médio Prazo

D= Disperso

LP= Longo Prazo
DURAÇÃO

MAGNITUDE

GRAU DE RESOLUÇÃO

T= Temporário

P= Pequena

B= Baixo

P= Permanente

M=Média

M=Médio
A=Alto

GRAU DE RELEVÂNCIA
B= Baixo
M=Médio

A=Alto
Fonte: (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 168)
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Para melhor visualizar os impactos foram elaboradas tabelas sobre os diversos
cenários com a implantação da obra, adotando-se o critério de colorir em vermelho os
impactos adversos e de verde os impactos benéficos. No EIA foram elaborados quadros para
os meios “físicos, biótico e antrópico”. De todos os quadros, escolhemos a matriz de avaliação
de impactos sobre o meio antrópico, porque ela é a que mais nos interessa para as análises
desta tese.
Esta matriz sintetiza os impactos considerados pelo Consórcio como positivos e
negativos para o “meio antrópico”, ou seja, para as populações direta ou indiretamente
afetadas pela construção do Canal. Neste momento, aparece uma espécie de subjetivação dos
impactos, como algo “interno aos atingidos” e não como parte intrínseca do processo de
expropriação – parcial ou total – decorrente da construção do Canal, que são tratadas como
“questões emocionais”.
A área de influência física é a mais penalizada, apresentando uma ampla
gama de impactos adversos incidindo tanto sobre o meio natural, quanto
sobre o meio antrópico, o que é característico do tipo de empreendimento em
pauta. A aplicação das MPA’s, entretanto, torna o projeto favorável ao meio
natural, o que se deve em grande parte à acumulação e distribuição de água
numa região sujeita aos rigores da seca, ainda que não o faça plenamente
para o meio antrópico, devido às questões emocionais que envolvem a
relocação do contingente populacional (2007, p. 169).

O quadro referente ao “meio antrópico” (Quadro 5, a seguir) nos serve de parâmetro
final para a caracterização da obra e seu intuito “modernizador”. Chamamos atenção para os
únicos aspectos que o Consórcio realizador do Estudo aponta como “positivos”, destacados
em verde: “a) Geração de emprego e renda e aumento de arrecadação de tributos (para o
Estado); b) Aumento de potencial econômico da área de influência (Estado); c) Ampliação do
potencial de produção de culturas irrigadas; d) Valorização potencial das propriedades
beneficiadas pela oferta adicional de água; e) Potencial aproveitamento da água para
abastecimento humano”.
Quanto aos custos de aplicação das medidas mitigadoras o próprio Estudo aponta o
seguinte: “os custos de aplicação das medidas mitigadoras, estarão embutidos nos custos de
implantação do projeto e, tratando-se de obras públicas, a legislação já difere no orçamento
global a retirada de 1% (um por cento) para cobertura dos custos ambientais com proteção e
recuperação” (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 176). Para compensar e mitigar os
impactos negativos identificados acima, o Estudo indica também as seguintes propostas e
programas associados no Quadro 6.
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Identificação de Impacto

Quadro 5 - MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS – MEIO ANTRÓPICO

Perdas de áreas produtivas
Geração de emprego e renda e aumento de arrecadação de tributos
Sobrecarga do sistema de atendimento de saúde
Possibilidade de introdução de endemias
Riscos de acidente com ofídios, insetos e outros
animais peçonhentos.
Aumento de potencial econômico da área de influência
Ampliação do potencial de produção de culturas irrigadas
Valorização potencial das propriedades beneficiadas pela oferta adicional de água
Potencial aproveitamento da água para abastecimento humano
Deteriorização das condições das vias de acesso locais
Alteração e/ou destruição dos sítios arqueológicos
localizados
Desorganização do modo de vida dos proprietários e moradores. Alteração do cenário atual

Fase
de
Ocorrência

Natureza
+

-

Prazo de Ocorrência
CP

MP

LP

Área de Incidência
L
D

Duração
T

C, O
C
C
C
C
O
O
O
O
C
C
C

Fonte: (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 175)

P

Magnitude

PQ

M

G

Grau de Resolução
B

M

A

Grau de Relevância
B

M

A
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Quadro 6 - MITIGAÇÕES, COMPENSAÇÕES e PROGRAMAS ASSOCIADOS AOS
IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS – MEIO ANTRÓPICO

Fonte: (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 190)

Destes dois quadros é possível afirmar algumas questões muito importantes ligadas
aos objetivos desta tese. No quadro 5, todos os fatores levantados impactam a agricultura
familiar e tradicional, inclusive aqueles que são apontados, na tabela, como positivos. Como
não há mitigação dos itens que são considerados positivos, uma importante contradição se
estabelece, pois o Estudo efetivamente ignora e invisibiliza a existência de conflitos na
própria avaliação do que é positivo ou não, a depender das classes e grupos beneficiados.
Talvez sejam estes quadros o espaço onde fiquem mais transparentes os problemas de uma
avaliação feita “de cima para baixo” no que tange à viabilidade e os impactos do Canal.
Já no que tange aos aspectos negativos, destacamos em negrito o primeiro e último
pontos, que indicam dois resultados esperados pelo empreendimento, com particular
importância para nosso estudo, visto a partir dos interesses dos “de baixo”, atingidos e
atingidas pelas obras: I) “perdas de áreas produtivas”; II) “desorganização do modo de vida
dos proprietários e moradores. Alteração do cenário atual”.

177

Decidimos dar destaque a esses quadros porque eles sinalizam de forma muito
transparente para quais potenciais beneficiários o empreendimento pretende funcionar e quais
são as medidas compensatórias pensadas.
Por exemplo, no quadro 6, é possível observar que a medida mitigadora
correspondente ao processo de “desorganização do modo de vida dos proprietários e
moradores” poder-se-ia solucionar com a realização “de um trabalho de organização e
mobilização social com a população”; e o ponto que trata da “perda das áreas produtivas”
basicamente ressalta a necessidade de um processo de “negociação e indenização das áreas
que serão ocupadas pelo sistema adutor”.
Já nas conclusões do Estudo aparecem quatro informações que consideramos
relevantes para as finalidades do nosso trabalho. A primeira afirmação das conclusões, que
decorre diretamente de toda a argumentação anterior, aponta para a exequibilidade do
empreendimento, “desde que sejam adotadas as MPA’s recomendadas no presente estudo”
(2007, p. 190–191). Ou seja, o Estudo se autoatribui como documento legitimador da própria
viabilidade da obra. Ainda que sejam documentos muito diferentes entre si, vale lembrar que
este sentido “autorreferente” dos Estudos de Impacto do Canal e da barragem se assemelham:
ambos apontam que a incorporação das medidas torna o projeto exequível e viável, pois
através de tais medidas chegaríamos a “elevados benefícios para o meio antrópico e um nível
de adversidades perfeitamente suportável pelos fatores naturais” (2007, p. 190–191).
A segunda informação relevante trata sobre a viabilidade financeira da obra,
entendida pelo “custo de oportunidade” ser relativamente baixo, pressupondo que as áreas não
são cultivadas ou são cultivadas abaixo do seu potencial por conta da escassez de recursos
hídricos. Além disso, o Estudo aponta que o percentual de aproveitamento dos solos é maior
nas propriedades menores que 20 ha, ou seja, o que indica, na verdade, a existência de
latifúndios improdutivos nas proximidades do Canal que poderão “aumentar sua
produtividade” com a construção do Canal.
Em terceiro lugar fala-se, finalmente, sobre a questão do uso da água para
abastecimento humano. Em poucas partes do Estudo é relatada alguma relação direta e
imediata entre a construção da obra e a utilização de tais águas para abastecimento,
exatamente porque, como vimos, as prioridades apontadas no próprio projeto são outras.
Mesmo assim, nesta parte final do EIA aparece a seguinte informação:
Em contrapartida, o uso dos recursos hídricos provenientes do sistema adutor
permitirá a regularização do abastecimento d’água das cidades de Salgado de
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São Félix, Mogeiro, São Miguel de Taipu, Pilar, Itabaiana, Ingá, Itatuba,
Aroeiras e Fagundes, bem como o reforço no sistema hídrico de Campina
Grande, Queimadas, Boqueirão e Caturité, favorecendo os setores de
saneamento básico e saúde pública, bem como os setores secundário e
terciário da economia das referidas localidades, e o desenvolvimento
hidroagrícola na área de influência (2007, p. 191).

E em último lugar, mas como uma grande capacidade de síntese, o EIA indica a
relação entre os impactos locais e os benefícios gerais, tônica que acompanha a história dos
“grandes projetos de desenvolvimento”. Mais uma vez é importante observar a transparência e
a convicção de que as medidas mitigadoras serão capazes de resolver todos os eventuais
problemas, destacando a existência de um número “inexpressivo” de famílias impactadas pela
obra. O detalhe sobre a reativação das atividades econômicas dos “proprietários” que vierem a
ser atingidos se contrasta com a peculiar – e contraditória – preocupação com a Doença de
Chagas, num eventual projeto de reassentamento que contemple o “reboco nas paredes”:
Causa certa preocupação, entretanto, o fato de projetos dessa natureza,
apresentar, em contrapartida à ampla dispersão de benefícios econômicos e
sociais decorrentes de seus usos, uma concentração espacial dos impactos
negativos incidindo, principalmente, sobre o meio antrópico da área de
influência física. Com efeito, o reassentamento de um número inexpressivo
de famílias constitui impacto localizado não tão significativo, o qual,
dependendo da efetivação das medidas a serem tomadas, no Projeto de
Reassentamento, para minimização e reparação dos transtornos causados à
população atingida, poderá constituir mérito ao empreendimento.
É de suma importância, que o projeto de reassentamento contemple em seu
bojo um programa de reativação da atividade econômica da área, o qual não
deve se restringir apenas às pessoas que serão desalojadas, já que todos os
proprietários terão suas atividades produtivas afetadas. Deve também ser
evidenciado, no escopo do projeto de reassentamento, a necessidade de se
efetuar o reboco das paredes das novas residências dos reassentados, tendo
em vista a presença do barbeiro na região, vetor da Doença de Chagas.
Por fim, é fundamental o estabelecimento de mecanismos que permitam o
uso da água represada e distribuída pelo Canal de integração, de forma
ordenada, realizando um gerenciamento integrado dos recursos hídricos,
considerando todos os usos e atividades que possam resultar em conflitos ou
degradação para o meio ambiente. (2007, p. 191-192).

Consideramos esta questão uma das bases da ideologia desenvolvimentista e
modernizadora que caracteriza a obra, que se soma ao reforço para melhoria da “gestão
integrada dos recursos hídricos”, tarefa do Governo do estado da Paraíba para equacionar
conflitos no uso da água, “considerando todos os usos”. Como sinalizamos no início desta
análise técnica sobre o Canal, elaboramos o quadro 7 que compara os “planos” previstos no
Estudo de 2007 com os “programas” ambientais aprovados em 2012.
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Quadro 7 - Comparação dos programas ambientais previstos no EIA e no Plano Básico
Ambiental do Canal Acauã-Araçagi
ESTUDO DE IMPACTO - 2007 (pág.)
PLANO AMBIENTAL - 2012 (pág.)
Não há previsão

Programa de controle ambiental da obra (p.
20)

Plano de manejo da flora (p. 202)

Programa de manejo de flora (p. 58)

Plano de manejo da fauna (p. 200)

Programa de manejo de fauna (p. 75)

Plano de controle as escavações e
desmatamento (p. 205)

Programa de desmatamento (p. 91)

Plano de controle das escavações e
desmatamento (p. 205)

Programa de controle de escavações (p. 111)

Plano de controle da erosão (p. 198)

Programa de controle de erosão (p. 133)

Plano de monitoramento da rede de drenagem
e qualidade da água (p. 195)

Programa de monitoramento da rede de
drenagem e qualidade
Das águas (p. 152)

Programa de educação ambiental (p. 207)

Programa de educação ambiental e
mobilização comunitária (p. 169)

Plano de proteção ao trabalhador e segurança
do ambiente de trabalho (p. 210)

Programa de proteção ao trabalhador e ao
ambiente de
Trabalho (p. 188)

Programa de auditoria ambiental (p. 213)

Programa de auditoria ambiental (p. 228)

Não há previsão

Programa de prospecção e resgate
arquelógico (p. 200)

Plano de reassentamento da população (p.
215)

Não há previsão

Fonte: Elaboração própria (2020).

Aqui torna-se relevante perceber uma ausência importante no documento de 2012:
não há um Programa específico em resposta à questão do reassentamento das populações.
Avaliamos criticamente esta ausência sob duas perspectivas. Por um lado, as razões “técnicas”
para esta ausência devem estar conectadas à sua desnecessidade como um programa
específico, já que não existiriam populações a serem relocadas no curso do Canal. As
desapropriações realizadas afetariam trechos pequenos de propriedades, de forma que as
indenizações pagas deveriam ser pensadas caso a caso a partir de uma avaliação feita pela
Secretaria de Estado.
Estas questões são mais importantes do que se pode imaginar à primeira vista e nos
ajudarão a construir um entendimento sobre o funcionamento do processo de desapropriaçõesexpropriações do Canal, desde uma perspectiva sociojurídica, processo que não pode passar
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ao largo de uma análise materialista das fronteiras entre o formal e o informal e entre o legal e
o ilegal, que só a pesquisa empírica permite cotejar de maneira mais complexa.
Certamente esta estratégia está ligada a uma compreensão sobre os próprios méritos
do projeto em contraponto aos “baixos índices de desenvolvimento” da região e à “baixa
densidade populacional”. Tal fator, inclusive, evitaria conflitos no Judiciário e colaboraria
com o cenário de “precariedade de vida das populações que lá residem” para “impulsionar o
desenvolvimento econômico”. Como consta nos trechos finais do Estudo:
Neste contexto, a área compreendida pelo futuro sistema adutor caracterizase pela baixa densidade populacional, o que sem dúvida facilita em muito as
negociações de desapropriação. De fato, neste tipo de empreendimento, um
dos impactos significativos, refere-se à população atingida pela formação do
sistema adutor, a qual dificilmente aceita as condições propostas pelo
empreendedor, no que se refere a indenizações/reassentamentos, o que leva a
um exaustivo processo de negociação, envolvendo, muitas vezes, a
intervenção do Poder Judiciário. Tais problemas certamente não ocorrerão no
âmbito deste empreendimento (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 227).
[…]
A análise das características antrópicas da área de influência indica um
cenário de precariedade de vida das populações que lá residem, fruto de uma
estrutura pouco dinâmica baseada em estruturas do setor agropecuário, que
registra os menores índices de agregação de valor.
Percebe-se que a área de influência direta não conta atualmente com
nenhuma perspectiva imediata de impulsionar um processo de
desenvolvimento econômico mais acelerado, resultando em um quadro de
indicadores sociais estabilizado em patamares baixos.
Se por um lado, a dependência econômica da região em relação ao setor
primário representa um fator importante de limitação da capacidade de
conferir maior ritmo ao crescimento econômico, de outro, parece claro que o
setor primário será o responsável pelo acúmulo necessário para que a
economia ganhe consistência e dinamismo suficientes, para se sustentar em
base diversificada (CONSÓRCIO RCA/ARCO, 2007, p. 232).

Após essa descrição crítica dos aspectos mais significativos presentes no Estudo de
Impacto Ambiental, acreditamos que conseguimos apresentar um quadro geral sobre os
objetivos e justificativas presentes no projeto de construção do Canal Acauã-Araçagi.
Embora seja possível identificar algumas contradições internas dentro do projeto, que
já assinalamos acima, pode-se afirmar que o projeto é bastante transparente quanto às suas
intencionalidades e prioridades. Com base na documentação é possível entender sobre o que
quer com o “máximo aproveitamento das águas do Rio São Francisco” através do seu Eixo
Leste, bem como o que significaria esta “nova fase de desenvolvimento” na Paraíba.
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3.3 O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS: O QUE DIZ O GOVERNO
SOBRE O CANAL
Como falamos na Introdução e no Capítulo 1, uma característica do processo de
cercamento é que “uma cerca leva a outra”. Assim, o processo de compreensão sobre os novos
caminhos das águas visto “de cima” precisava ganhar em amplitude e densidade, seguindo as
trilhas que o Carcará nos apresentou desde o primeiro momento. Desta forma, apresentamos
abaixo uma pequena síntese de algumas entrevistas realizadas com servidores das Secretarias
de Governo responsáveis pela obra, bem como os responsáveis pelas desapropriações ao
longo do Canal.
As entrevistas selecionadas nos permitem complexificar o entendimento, a partir do
olhar desses sujeitos públicos, acerca dos objetivos das obras e/ou projetos em curso, assim
como verificar a interligação e o planejamento que aparentemente caracteriza este processo de
novos cercamentos das águas na Paraíba.
Também acrescentamos nesta seção informações obtidas numa outra agenda de
entrevistas, desta vez realizada em setembro de 2019, em quetrês entrevistas se destacam: as
realizadas com integrantes da Agência Estadual de Águas da Paraíba - AESA; a entrevista
realizada com o Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba; e a entrevista
realizada com a nova Secretária Executiva de Infraestrutura e Recursos Hídricos e Meio
Ambiente da Paraíba98.
Inicialmente entrevistamos um servidor da Secretaria de Desenvolvimento da
Agropecuária e Pesca da Paraíba (SEDAP-PB), que prestou informações tanto sobre o Canal
quanto sobre o Zoneamento Pedoclimático99.

Na verdade, esta foi uma segunda entrevista com a mesma pessoa, cerca de um ano depois, e foi um momento
importante de atualização dos dados que já haviam sido coletados em 2018. Além dessa atualização dos dados é
importante ressaltar que a entrevistada era gerente de planejamento e projetos quando fizemos as atividades de
campo em 2018 e foi alçada ao cargo de Secretária Executiva, exatamente porque o antigo Secretário de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos é atualmente o Governador do Estado da Paraíba, João Azevedo. Mesmo que
encaremos com muita preocupação e criticidade os rumos e prioridades das políticas que estão sendo
desenvolvidas pelo Governo do Estado da Paraíba no tema das águas, é importante reconhecer que sempre houve
disponibilidade dos órgãos para colaborar com esta pesquisa. Em tempos de sonegação e desaparecimento de
informações públicas em sítios oficiais – derivação escusa de uma política de apagamento da memória histórica
em curso – deve-se valorizar o fornecimento de documentos, mapas, dados e contatos para diversas entrevistas.
Mesmo que discordem das avaliações desta tese sobre o novo caminho das águas, agradecemos aos entrevistados
e entrevistadas pois respeitaram o direito básico de informação do pesquisador sobre as obras públicas e tiveram
abertura para as solicitações, imprescindível numa pesquisa empírica de caráter indisciplinar como a que
desenvolvemos.
99
Discutiremos a questão do Zoneamento em outro capítulo.
98
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Questionado sobre o Canal, esclareceu que a obra terá uma vazão inicial de 10 m³/s,
que seria distribuída gradualmente no percurso: no Rio Gurinhém seriam despejados 3,5 m³/s
de vazão, seguindo com 6,5 m³/s pelo trecho 2 até a barragem de Araçagi, que receberia 4
m³/s de vazão. O último trecho seguiria com 2,5 m³/s até o Rio Camaratuba, para onde estaria
sendo planejada uma outra barragem (do Rio Camaratuba). Em termos de execução, o trecho
1 estaria praticamente concluído e o trecho 2 estaria em execução. Já o trecho 3 não havia
iniciado, por razões burocráticas.
Uma informação relevante é de que a obra estaria planejada para funcionar “por
gravidade” em todo o percurso, ou seja, o Canal estaria sendo construído com uma
declividade partindo de uma cota mais alta na Barragem de Acauã e “seguiria naturalmente”
até Araçagi, evitando com isso maiores custos com bombeamento das águas.
Outro dado com relevância sociológica e encarada como mais uma pista para
compreender o novo caminho diz respeito ao planejamento para que as águas possam “ir e
voltar” no trecho 2. Nesta parte do Canal as águas poderão funcionar em “fluxo reverso”, quer
dizer, o caminho das águas tanto pode seguir de Acauã até Araçagi quanto pode retornar de
Araçagi até as proximidades do Rio Gurinhém. Perguntamos mais detalhes sobre essa
relevante informação “técnica”, ao que o servidor respondeu:
[É] a questão da declividade do canal que permite isso, em que você
fechando na comporta aqui e você colocando uma pressão de volume de
água aqui, naturalmente ele vai [retornar]... Como a declividade do canal é
bem leve, então essa pressão colocada aqui [do outro lado], com o volume de
água, então ela naturalmente [sic] vai percorrer o caminho de volta, tá?
Então isso permite que você possa atender essas áreas aqui [apontando para
o mapa] no entorno desse trecho 2, com águas a partir de Araçagi
(SERVIDOR DA SEDAP-PB, 2018).

Nas nossas anotações de campo essa informação mereceu atenção especial, pois
confirma que é o trecho 2 a região que tem a maior prioridade no Projeto. Em campo seria
possível confirmar quem estaria utilizando atualmente essas áreas e com que tipo de uso e
finalidade.
Já na Secretaria de Recursos Hídricos nosso objetivo era compreender detalhes
técnicos e o histórico do Projeto Executivo e do Projeto básico do Canal de forma atualizada.
Como já informamos, fomos recebidos pela então Gerente de Planejamento e Projetos da
Secretaria, que é atualmente a Secretária Executiva com a mudança de Governo em 2019100.
Na segunda entrevista realizada em agosto/setembro de 2019, a discussão se centrou – além da atualização
sobre o andamento das obras e as perspectivas – na compreensão sobre as mudanças da conjuntura política (com
Bolsonaro na Presidência), nas disputas sobre a questão a chegada das águas do São Francisco e as novidades
sobre os projetos junto ao Banco Mundial.
100
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Primeiramente, a servidora fez um histórico rápido sobre a obra, apresentando a
presença do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura - IICA 101. como um dos
contratantes do Projeto básico, que foi elaborado pelo “Consórcio Arco-RCA”, composto
pelas empresas “Arco, ABF, Projetec e Techne”. As obras, segundo a entrevistada, foram
iniciadas no ano de 2012.
Ressaltou que, pelo tamanho da obra e pelo montante de recursos envolvidos, o
Governo do Estado não teria condições de realizar, por si, “a supervisão e gerenciamento do
Canal”, motivo pelo qual foram contratadas também uma empresa gerenciadora e outra
empresa supervisora do Projeto, para “estar dentro do campo e ser os nossos olhos na obra”
(SERVIDORA-GERENTE DA SEMARHCT-PB, 2018). Ou seja, representantes do setor
privado foram contratados para atuar na obra na qualidade de seus supervisores e
gerenciadores.
Repetindo o que já havia sido falado pelo servidor da SEDAP, a Gerente detalhou
que o “lote 1” (Trecho 1) está praticamente pronto e o “lote 2” (Trecho 2) está em andamento.
E, sobre o lote 3, afirmou que “a gente ainda não recebeu a liberação do Ministério da
Integração pra iniciar as obras” (SERVIDORA-GERENTE DA SEMARHCT-PB, 2018). No
entanto, ao investigarmos um pouco mais sobre a situação do lote 3 (Trecho 3), descobrimos
que já havia um acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) determinando bloqueio das
verbas e a realização de nova licitação para este trecho em virtude da grande quantidade de
alterações no projeto. Isso motivou o TCU a encaminhar um relatório à Comissão de
Orçamento do Senado Federal com algumas recomendações para a relicitação do trecho 3,
além de indicar que o projeto executivo tinha irregularidades sanáveis – mas não menos
graves – nos trechos anteriores102.
O IICA é um órgão vinculado à OEA (Organização dos Estados Americanos) especializado no tema da
agricultura, que atua em diversos países na América Latina, Caribe, Estados Unidos e Canadá. Segundo sua
página institucional, o IICA “es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano que
apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Brindamos
cooperación mediante el trabajo cercano y permanente con nuestros 34 Estados Miembros, cuyas necesidades
atendemos oportunamente. Sin duda alguna, nuestro activo más valioso es la estrecha relación que mantenemos
con los beneficiarios de nuestro trabajo. Contamos con vasta experiencia en temas como tecnología e
innovación para la agricultura, sanidad agropecuaria, calidad e inocuidad de los alimentos, comercio
agropecuario internacional, agricultura familiar, desarrollo rural, gestión de los recursos naturales y
bioeconomía”. Em síntese, um organismo internacional de cooperação técnica e propositura de projetos para
fortalecer o agronegócio.
102
Não teremos condições de detalhar os imbróglios jurídicos nos órgãos de controle como o TCU, pois este não
é o objetivo da presente tese. No entanto, é importante registrar que não só o Trecho 3 do Canal foi objeto de
severas críticas, mas todo o Canal, exatamente por deficiência do projeto básico. Por exemplo, pode-se
observar neste fragmento do Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO
em 2018, com as seguintes informações obtidas do TCU: “Descreveu-se uma longa lista de modificações
radicais de elementos de obra (componentes específicos do canal, metodologia construtiva e soluções de projeto)
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“Como já se passaram vários anos desde o primeiro contrato”, disse a servidora, “ele
foi encerrado, provavelmente vai ter que licitar de novo” (SERVIDORA-GERENTE DA
SEMARHCT-PB, 2018). Este é o menor trecho, que vai da barragem de Araçagi até o Rio
Camaratuba (onde está sendo planejada a construção de uma nova barragem como “ponto
final” do novo caminho das águas). A servidora também explicou sobre o contexto da chegada
das águas da Transposição na Paraíba em 2017, sobretudo a difícil situação em que se
encontrava Campina Grande, segunda maior cidade do Estado. Segundo ela, a Secretaria e
outros órgãos tiveram que fazer uma “força-tarefa” para evitar um “colapso”:
É, as águas já chegaram no Eixo Leste pra gente, em Monteiro... fase boa de
bombeamento porque a cidade de Campina Grande estava à beira de um
colapso. Cerca de 800 mil pessoas ficariam sem água caso não houvesse o
bombeamento… […] E aí foi realmente uma força-tarefa, que se uniu todos
os órgãos para que essa água chegasse a Boqueirão, que é o manancial que
abastece essa população. E aí as águas chegaram, a gente teve que, no
decorrer de Monteiro até Boqueirão, a gente tem duas barragens no
meio, Poções e Camalaú, e se a gente fosse esperar essas barragens
encher levaria uns 7 a 8 meses... Então a gente fez uma escavação nas
barragens auxiliares, no sangradouro dessas barragens, para que a gente não
esperasse ela encher. Então a gente abriu esse canal para que a água passasse
direto… […] e com menos de dois meses as águas chegaram a Boqueirão, aí
a gente começou a regularizar a situação (SERVIDORA-GERENTE DA
SEMARHCT-PB, 2018 - grifos nossos).

Já sobre o ano de 2018, a servidora nos informou que “deu uma chuvinha esse ano e
o manancial tá com uma capacidade razoável para abastecer...”. Com isso, a situação do
bombeamento da Transposição parou: “Aí teve que parar o bombeamento porque aí a gente
vai agora recuperar essas duas barragens (se referindo a Poções e Camalaú)”. Essas
recuperações estão sendo feitas a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS). Outra informação relevante trazida pela servidora dizia respeito a um “novo
procedidas nos contratos. Essas excessivas alterações demostraram que “os empreendimentos foram
originalmente pactuados com projetos básicos precários e deficientes, que não guardavam consonância com o
que de fato viria a ser executado”. A precariedade dos projetos básicos, em consonância à farta jurisprudência do
TCU, comprometeu a exequibilidade do objeto (levando a maiores custos e riscos de abandono e paralisação por
inviabilidade técnica percebida a posteriori) e, sobretudo, a isonomia entre os licitantes. Do ponto de vista do
Erário, foram tantos itens suprimidos e outros tantos adicionados em razão das alterações propostas no projeto
executivo que não há garantia de que se obteve a melhor proposta na licitação realizada. Houvesse novo
procedimento concorrencial, outra empresa poderia ter se sagrado vencedora, pelo fato de que outras empresas
poderiam ter apresentado propostas. Consta do relatório de fiscalização (TC 010.240/2017-9) que o elevado
estágio de execução dos Lotes 1 e 2 desaconselharia uma proposta de paralisação das obras, em razão de os
custos de desmobilização, relicitação e remobilização poderem representar encargos superiores à readequação
das planilhas orçamentárias realizada. Ademais, observou-se que, embora tenham sido ultrapassados os limites
de 25% de possibilidade de acréscimo e de supressão contratual (fixados nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei
8.666/1993), a situação fática dos Contratos 4 e 5/2011 amoldava-se às exceções previstas em julgado da Corte
de Contas (Acórdão 1.536/2016-TCU-Plenário), restando amparada a continuidade da execução das
avenças”(CONGRESSO NACIONAL. COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO, 2018).
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projeto de segurança hídrica” elaborado pelo Governo do Estado para receber verbas do
Banco Mundial:
Esse aí é um projeto que a gente tá elaborando junto com o Banco Mundial.
Hoje a gente encerrou a missão do Banco, desde segunda-feira eles
tavam aqui... quando vem a missão do Banco eles vem sem hora... E aí veio
muitos técnicos, e a gente tá preparando esse projeto. A gente começou esse
projeto em 2015, e aí o Banco, ele fez uma análise técnica a fundo perdido
sobre esse projeto em 2016, e no final do ano passado a gente conseguiu
aprovar ele na COFIEX [Comissão de Avaliação de Empréstimos
Internacionais, do Governo Federal]. Só com essa aprovação nessa comissão
é que a gente pode entrar em negociação com o Banco. Aí a gente conseguiu
em dezembro e a partir de janeiro a gente iniciou a elaboração do Projeto. O
que pega muito no Banco Mundial é as salvaguardas sociais e ambientais,
né? Eles são muito rigorosos quanto às salvaguardas.[…] O financiamento
do Banco é pra segurança hídrica do Estado, só que pra preparar esse
projeto eles acionam as salvaguardas que podem estar sendo afetadas com
esse projeto. No caso da gente foram acionadas 5 salvaguardas: social –
política de reassentamento, ambiental, cultural, de barragens e tinha
outra... mas daqui a pouco eu me lembro. Aí eles acionam essas
salvaguardas e a gente tem que fazer todo um estudo quanto a isso, aos
impactos que podem causar o projeto de segurança […] Os focos do projeto
são: 1) o Sistema Adutor Transparaíba, que é outra grande obra que a
gente tem na PB, com um projeto que foi elaborado agora nesse governo. A
gente já tá em execução 180 quilômetros, mas são 723 quilômetros de
adutora, vai abastecer 41 municípios no Estado. Aí uma parte desse sistema
adutor tá dentro desse projeto (de segurança hídrica com o Banco Mundial);
2) a ampliação e readequação do sistema de esgotamento sanitário de
João Pessoa, a gente vai ampliar e regularizar ele; 3) tem um programa de
perdas, pra controlar as perdas na grande João Pessoa, então a gente vai
ter a micromedição e a automação do nosso sistema na Grande João Pessoa;
4) e ainda tem a parte institucional, né, que a gente vai dar um reforço
institucional, a gente vai estudar tanto a CAGEPA quanto a AESA... O
Banco ele tem muito isso, ele tem muito esse foco de "gestão de recursos
hídricos", então a gente precisa reforçar nossa gestão para que a gente tenha
uma avaliação melhor (SERVIDORA-GERENTE DA SEMARHCT-PB,
2018 - grifos nossos).

Observa-se que o enfoque das ações do Banco Mundial está na melhoria na “gestão
dos recursos hídricos”. Interessante entender a relação intrínseca entre “o foco na gestão” e a
questão da eficiência, numa espécie de gramática de “otimização” e “modernização” própria
de uma racionalidade mercantil-capitalista, como podemos observar no trecho a seguir:
É tanto que o Banco agora fez uma avaliação econômica-financeira do nosso
projeto, ele deu uma taxa de retorno de 2,5%, altíssima, acima da média da
América Latina. É bem interessante, esses dados o banco vai nos passar e aí
eu posso repassar. […] Então a gestão também ela tá muito focada, a gente
vai reforçar AESA, porque a AESA vai ser a nossa operadora estadual na
gestão das águas do São Francisco (SERVIDORA-GERENTE DA
SEMARHCT-PB, 2018).
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Aproveitando esta profusão de menções mais expressas ao Banco Mundial – e sem
querermos esgotar esta questão103 – apontamos as reflexões de Ribeiro sobre este tema,
indicando como na década de 1990104 várias correntes de pensamento neoliberal
hegemonizam as reflexões sobre a questão hídrica no mundo:
Entre essas correntes de pensamento neoliberal dominantes na década de
1990, estava o Banco Mundial, que publicou em 1993 o relatório Water
Resources Management. Criado por um time de pesquisadores o documento
passou a embasar os investimentos do órgão e a influenciar uma série de
políticas públicas em diferentes países. Além de afirmar que os recursos
hídricos são um dos principais ramos de atuação do banco, o texto inaugura
o argumento, hoje recorrente, de que a oferta abundante e barata de água
leva consumidores e gestores a usar o recurso de maneira insustentável.
Outro argumento dessa corrente de pensamento é que a alternativa à
privatização seria o caos no abastecimento e o aumento da degradação
ambiental, já que o Estado seria sistemicamente incapaz de gerir bem esse
recurso (RIBEIRO; SANTOS; SILVA, 2019, p. 29).

Para nós é importante guardar o seguinte: todas as políticas de gestão de recursos
hídricos atualmente em desenvolvimento no Estado tem sido pautadas por esta relação com o
Banco Mundial, quer seja pela própria necessidade de aporte de recursos, quer seja pela
racionalidade que preside a gestão dos recursos hídricos desde sua implementação no Brasil
nos anos 1990.
E mesmo com a existência de “salvaguardas” – exigências do Banco para conceder
os financiamentos – a lógica da “máxima eficiência dos recursos hídricos” traduz-se numa
visão gerencialista e, em geral, voltada para a “conciliação” dos interesses do mercado e do
Capital com o interesse público de fornecimento de serviços de água, com consequências
previsíveis em favor do mercado e do Capital. Neste sentido nos aproximamos da discussão
sobre qual o tipo de segurança hídrica e de desenvolvimento está sendo pensado e formulado.
No entanto, é importante ressaltar que na entrevista também foi apontada uma outra
obra para a utilização das águas do Rio São Francisco, que é o importante e necessário, o
Sistema Adutor Transparaíba. De todos os projetos hídricos que tivemos acesso o Sistema
Certamente caberia uma análise em outro estudo com este enfoque específico, sobre as políticas de incentivo
e de financiamentos realizados pelo Banco Mundial em matéria de segurança hídrica no estado da Paraíba e em
todo o Nordeste.
104
Neste contexto, também a Declaração de Dublin, de 1992, considerado um dos principais parâmetros dentro
do direito internacional que afirmou em seu princípio orientador nº 4 que: “A água tem um valor econômico em
todos os usos competitivos e deve ser reconhecida como um bem econômico. Dentro desse princípio é vital
reconhecer primeiramente o direito básico de que todos os seres humanos têm acesso à água potável e
saneamento a um preço acessível. O erro no passado de não reconhecer o valor econômico da água tem levado
ao desperdício e usos nocivos deste recurso para o meio ambiente. A gestão da água como bem econômico é uma
forma importante para chegar a um uso eficaz e equitativo, e para incentivar a conservação e proteção dos
recursos hídricos” (DECLARAÇÃO DE DUBLIN SOBRE ÁGUA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
1992).
103
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Adutor Transparaíba é aquele que tem realmente um enfoque específico, voltado para
abastecimento humano e não para os “usos múltiplos”.
Segundo um documento-síntese fornecido pela Secretaria de Recursos Hídricos Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia (SERHMACT), o “sistema adutor é compreendido por dois
grandes segmentos, com vazão aproximada de 389 l/s para o Segmento I e 544 l/s para o
Segmento II”, levando águas para uma região do Estado com histórico problema de
abastecimento das cidades e com clima semiárido. A própria lógica de um sistema de
adutoras, que em geral representa menos impactos e menos perdas por evaporação, faz parte
de um modelo relativamente bem sucedido de abastecimento público de águas em todo o
Nordeste. No entanto, os dados coletados demonstram que esta não é a obra prioritária.
Apresentamos a tabela abaixo como forma de ilustrar a diferença substantiva de valores e
vazões entre esses dois projetos “prioritários”:
Tabela 2: Tabela comparativa entre vazões máximas e orçamento estimado - Sistema
Transparaíba e Canal Acauã-Araçagi
VAZÃO MÁXIMA
ORÇAMENTO
(l/s)
ESTIMADO (R$)
SISTEMA
TRANSPARAÍBA

Ramal I: Cariri – 389 l/s

255.000.000

Ramal II: Curimataú – 544 l/s

350.000.000

Total: 933 l/s

Total: 605.000.000

Trecho I: 3.500 l/s
CANAL ACAUÃARAÇAGI

Trecho II: 4.000 l/s
Trecho III: 2.500 l/s

Total: 956.460.000

Total: 10.000 l/s (ou 10 m³/s)
Fonte: Elaboração própria (2020).

As duas obras, o Sistema Adutor Transparaíba e o Canal Acauã-Araçagi, são
apontadas como as duas principais “ações complementares” para o aproveitamento da
Transposição do Rio São Francisco. No entanto, a vazão máxima prevista para o Sistema
Adutor para abastecimento humano, nos dois ramais, perfaz um total de 933 l/s (ou seja,
aproximadamente 1 m³/s), o que representa cerca de 10% da vazão de 10 m³/s que está
prevista para o Canal Acauã-Araçagi, obra que também foi justificada pela “necessidade de
abastecimento humano”, mas que desde sua concepção – como vimos na seção do EIA/RIMA
– está direcionada para os “usos múltiplos”, em especial irrigação.
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Em termos de recursos estimados a situação também é bastante desigual. Ainda que
se argumente que o Canal também servirá para abastecimento humano, na medida em que
poderá ser destinada uma parte da vazão máxima para esta finalidade – repita-se, não prevista
em nenhum projeto executivo que tivemos acesso – o fato é que o montante de recursos desde
o início é bastante diferente para as duas obras: cerca de 600 milhões de reais para duas
adutoras contra 1 bilhão de reais para a “Transposição da Paraíba”, como tem sido chamado o
Canal por alguns veículos oficiais do Governo.
Também foi possível compreender uma característica: a compartimentalização dos
dados e informações, “fatiando” entre diversas obras e projetos o “novo caminho das águas”.
Neste sentido, o que nos parecia mais simples numa primeira aproximação foi se tornando um
verdadeiro quebra-cabeças que era necessário (re)montar, ao menos nas suas determinações
mais essenciais. Somente assim seria possível construir apontamentos de síntese para
verificarmos a nossa hipótese sobre os novos cercamentos das águas.
Na entrevista com a servidora encontramos uma ótima pista, sobre o “fluxo reverso”:
“é interessante lembrar que esse Canal ele foi projetado para ter um fluxo reverso, voltando de
Araçagi…”, pois “quando a gente não tiver água indo, a gente pode ter água voltando numa
porção do Canal, que isso garante, né, dá segurança a alguma agricultura que venha a ter”
(SERVIDORA-GERENTE DA SEMARHCT-PB, 2018). A região que pode ter águas “tanto
indo quanto voltando” é aquela apontada no EIA/RIMA como a de “maior potencial de
desenvolvimento econômico”. Utilizando do léxico marxista podemos dizer que o trecho 2 da
obra, entre o Rio Gurinhém e a barragem de Araçagi, representa a sobredeterminação do
Canal, a sua determinação mais essencial que ajuda a explicar o resto do Canal e o todo do
planejamento em questão.
A entrevista na Secretaria terminou com a entrega de um conjunto de documentos,
que constituíram uma espécie de “resumo” de cada uma das “grandes obras”: o PISF, o Canal
e o Sistema Adutor Transparaíba. Em todos os documentos nos chamou a atenção a ênfase na
questão da escassez: “falta d’água”, “escassez hídrica”, “secas recorrentes”, “deficiência na
oferta de água”, “carência no suprimento adequado e permanente de água”, entre outros
termos, são utilizados em abundância. Também, nos documentos, a conclusão é que “o Estado
da Paraíba é totalmente dependente dessa obra [a Transposição] para ter assegurada a
permanência da população nas cidades e para assegurar o crescimento e desenvolvimento de
toda essa região que sofre há anos com períodos secos” (GOVERNO DO ESTADO DA
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PARAÍBA. SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS
HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2018a, 2018b,
2018c).
Em apertada síntese, pode-se afirmar que a Transposição do Rio São Francisco é a
grande obra mobilizadora das outras, mas cada uma delas vai assumindo suas próprias feições
a partir de conjunturas e determinações parciais, mais localizadas.
Um dos aspectos centrais que consolidam o nosso argumento sobre este processo de
autonomização das obras complementares está relacionado à gestão dos recursos hídricos. É
justamente a especificidade da gestão dos recursos hídricos que configura a “peça” que falta
no quebra-cabeças deste planejamento hídrico-territorial que estamos buscando montar, a fim
de comprovar ou não nossa hipótese sobre o cercamento das águas. Esta será a tarefa da
próxima seção.
3.6 A ASSIM CHAMADA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS: AMPLIAÇÃO DO
CONTROLE, MODERNIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS E MERCANTILIZAÇÃO DAS
ÁGUAS
Esperamos neste último tópico produzir uma síntese do que foi discutido até agora,
apontando para a especificidade da questão da água neste processo. Esta especificidade,
defendemos, deve ser compreendida a partir de uma análise crítica e contextual sobre a “assim
chamada gestão dos recursos hídricos”. Pedindo perdão pela ironia, é possível compará-lacom
a “assim chamada acumulação primitiva” ‒ colocando-se em questão, assim, , crítica e
dialeticamente, a natureza quase idílica e isenta de contradições da gestão de recursos
hídricos, a partir de nosso caso e nossa empiria.
Se todas as obras hídricas que discutimos até aqui são justificadas pela necessidade
de ampliação da disponibilidade hídrica, a sua gestão centralizada no Estado acaba assumindo
um papel importantíssimo, como viabilizador e regulador de todo um sistema que é
responsável tanto pelo abastecimento público das populações do campo e da cidade quanto
pela garantia de água suficiente para a produção das diversas mercadorias. Neste campo a
Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA) assume um grande protagonismo, já que
esta Agência estatal é a principal responsável pela fiscalização e controle do acesso à água na
Paraíba. Compreender o modelo de “eficiência na gestão” adotado sob os auspícios do Banco
Mundial e suas salvaguardas pode colaborar com nossos argumentos para a tese.
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Paralelamente às posições do gestor, também têm papel importante na política
estadual de recursos hídricos os Comitês de Bacia Hidrográfica, que são legalmente
consideradas as unidades territoriais básicas para efetivar a “gestão descentralizada” dos
recursos hídricos, com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.
Desta forma, buscamos também nesta seção retratar as posições e atuação do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba a partir de uma entrevista realizada com o seu
presidente, que aponta para uma posição preservacionista em relação ao Rio Paraíba, aliada a
um discurso da modernização ecológica do capitalismo (SPAARGAREN; MOL, 2002) com a
defesa da eficiência na gestão das águas e na ampliação da sua mercantilização.
O presidente do Comitê é também empresário do ramo da carcinicultura105 no
município de Itabaiana, que fica a jusante da barragem. Sua atividade econômica, portanto,
depende das águas às margens do Rio Paraíba após o Canal e a barragem. O presidente do
Comitê tem acesso direto à gestão da AESA, de forma que sua posição é bastante interessante
para localizar os distintos sujeitos com compõem esta trama sobre a gestão – e o cercamento –
das águas no território estudado.
Por fim, também a posição do setor sucroalcooleiro será explorada, a partir da
entrevista com o presidente da Associação de Plantadores de Cana-de-açúcar do Estado da
Paraíba

(ASPLAN),

organização

patronal

das

mais

importantes

no

âmbito

do

agrohidronegócio paraibano, que nos forneceu uma chave importante para a produção da
síntese sobre esta parte do trabalho e para a comprovação da tese.
Como já mencionado na Introdução, estas entrevistas foram realizadas em meados de
setembro de 2019, como complemento às diversas informações já obtidas anteriormente e são
centrais para confirmar ou não nossa hipótese sobre os novos cercamentos das águas, em
especial para buscar as especificidades ou regularidades que constituem esse novo processo
na Paraíba. Reunimos e interpretamos as pistas e indícios (GINZBURG, 1989), desta vez
sobre a gestão dos recursos hídricos que nos ajudem a reforçar e comprovar nossa hipótese.
Em termos de conjuntura, cabe ressaltar que em 2019 ocorreu um fato inédito na
Paraíba, quiçá no Brasil: após ser o titular da pasta da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Ciência e Tecnologia, João Azevedo Lins Filho foi eleito Governador do estado da
Paraíba. Esta notícia foi comemorada pelos diversos órgãos ligados à gestão dos recursos
hídricos, pois uma pessoa que “entende do assunto” estava assumindo o Governo do Estado,
105

Carcinicultura é o ramo da atividade agrícola ou agroindustrial ligado à criação de camarão.
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de forma que as pautas que ele já conhecia enquanto antigo Secretário poderiam receber um
tratamento diferenciado e prioritário.
Sobre o Canal Acauã-Araçagi, o diretor afirmou o seu caráter indissociável da
Transposição, tratando outras situações em que o Canal não depende das águas daquela obra
como “intercorrências”. Reafirmou o que já havíamos coletado em outras entrevistas,
apontando que o Canal é uma das obras complementares mais adiantada em todos os Estados
receptores. Questionamos o diretor sobre essa integração hídrico-territorial das águas:
Pesq. – Então pro Canal funcionar, só tem como funcionar com aporte
externo à própria barragem [de Acauã]?
Entrevistado – É, como eu lhe disse, isso aí já foi desde o projeto. Isso é uma
sequência. O Canal Acauã-Araçagi é uma obra complementar da
Transposição. Então, só existe o Canal se tiver Transposição. Ou então, se
tiver um inverno muito grande que Boqueirão sangre, Acauã sangre, aí a
gente tem suporte de um ano, dois anos [para] colocar água de Acauã pra
dentro do Canal. Sem precisar de Transposição. Mas isso são intercorrências.
Pesq. - A regra é de que esses sistemas funcionem então de forma conectada?
Entrevistado - Exatamente. Foi criada essa estrutura né. Que eu acho que é
um dos estados mais avançados em termos de aproveitamento da água da
Transposição, hoje, é a Paraíba. Tá construindo a Transparaíba que é uma
adutora que tá sendo feita com recurso próprio também (DIRETOR DA
AESA-PB, 2019).

Já o presidente do Comitê da Bacia do Rio Paraíba tem uma visão mais crítica ao
Canal e aponta para sua inviabilidade técnica a partir da “pouca água” existente no Rio
Paraíba. Perguntado sobre a posição dele em comparação com a posição da AESA, ele nos
respondeu:
Sou usuário e do Comitê. E você me pergunta sobre o Canal Acauã-Araçagi.
Eu, embora tenha já ouvido algumas coisas em respeito de Araçagi, do Canal
Acauã-Araçagi e tal. Eu acho que foi uma obra extremamente desnecessária.
Na minha cabeça. Porque nós não teremos água pra viabilizar aquilo. Você
imagina o que é uma pessoa acreditar num projeto daquele, fazer ali uma
irrigação ou fazer um projeto qualquer e falta água. O Governo
simplesmente fecha e acabou e você fica com seu prejuízo chorando. Então,
eu não acredito naquele projeto.
Pesq. - É um projeto muito grande, né?
Entrevistado - Muito grande, muito bonito, muito bem feito. Mas eu não
acredito que dê fluxo. Eu não acredito porque não tem a água. Não tem a
água. A gente tá hoje lutando, brigando, pra a gente viabilizar o Rio Paraíba.
Agora vamos viabilizar uma sangria no Rio, que é do Açude [Barragem de
Acauã]. É uma coisa descabida, você viu lá, num viu? É uma obra fantástica.
Mas não tem como viabilizar aquilo. Eu acho que é a última vez que aquele
açude sangrou faz uns seis ou sete anos por aí, em 2011 se eu não me
engano. Não sei nem se sangrou, então vai passar o quê? Se ela tivesse
pronta, quer dizer, desde essa data pra cá, tinha ficado fechado, você não
pode perenizar um projeto em cima dum negócio inseguro. Eu acho uma
coisa desnecessária. Araçagi não precisa dessa água. […] Eles [da AESA]
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acham que é uma coisa muito boa e tal. Aquela obra ela foi feita, e aí eu
entendo, ela foi feita é ser utilizada em caso de cheia. Então essa foi a
palestra que eu escutei do Presidente [da AESA]. Então aí eu compreendo...
[…] É, se o Canal foi feito pensando em Transposição, ele pode ser fechado
hoje, porque a Transposição ela praticamente num jogou água pra nós ainda,
né. Recebeu água em Boqueirão até o mês passado, mas logo em seguida foi
fechado. E só vai vir água de Boqueirão pra cá se era água de Transposição
em caso de emergência. Então não vejo como essa água ser utilizada pro
Canal de Araçagi, não vejo como. Precisaria ter água demais. Eu colocaria
isso aí, como sendo uma obra totalmente desnecessária, totalmente
desnecessária. É um prejuízo pro Estado sem tamanho. É uma opinião
pessoal, tá? (PRESIDENTE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO PARAÍBA, 2019).

Como falamos anteriormente, o presidente do Comitê é agronegociante do ramo da
carcinocultura na cidade de Itabaiana. O Canal, neste sentido, desvia a água que está na
barragem, o que significa que esta água barrada não segue seu fluxo “natural” para o Rio
Paraíba. No trecho da entrevista é possível perceber uma disputa entre os rumos da água que
irão para o Canal Acauã-Araçagi e a água que permanecerá no Rio Paraíba a jusante da
barragem, que é exatamente a preocupação do entrevistado. A partir da sua entrevista é
possível apontar também um cenário de conflitos por água entre as frações das classes
dominantes rurais.
Voltando às posições da AESA em relação às águas, seu diretor afirmou que “a gente
tá num momento muito bom porque o nosso governador é o Ex-Secretário de Recursos
Hídricos e Infra-Estrutura, então ele entende do assunto” (DIRETOR DA AESA-PB, 2019). O
processo de modernização e uso da tecnologia é relatado como uma das chaves para o
processo de preparação da Paraíba para a chegada das águas da Transposição:
Pesq. - O que é que a AESA tá fazendo em termos de encaminhamentos pra
poder se preparar [para a Transposição]?
Entrevistado - Na realidade a gente já tá bastante adiantado dos outros
Estados, porque a gente já recebeu a água, então dentro do Rio Paraíba a
gente já fez esse transporte da água de Monteiro até Boqueirão e de
Boqueirão até Acauã e de Acauã até Itabaiana. Então a gente já andou
quase 230 km com essa água, né. Colocamos 6 PCDs, que são
Plataformas de Coletas de Dados, entre Monteiro e Boqueirão.
Pesq - O que é que fazem essas Plataformas?
Entrevistado - Essa daí ela mede, essas que tão no Rio Paraíba, mede a
vazão do Rio, a pluviosidade, a temperatura, a umidade e os ventos.
Entrevistado - Então na verdade dá pra monitorar bem assim, com vários
dados no curso do Rio. Isso independente da Transposição?
Entrevista - Não. Isso foi colocado para Transposição. Específico para
Transposição. Com uma parceria AESA e a ANA.
(DIRETOR DA AESA-PB, 2019 - grifos nossos)
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Como se pode observar, juntamente com o projeto da Transposição na Paraíba
advieram algumas políticas modernizadoras específicas para ampliação do monitoramento e
controle das águas. Como se observa no trecho abaixo, há também uma intensificação no uso
de outras tecnologias, a exemplo dos drones:
Pesq. - E essa coisa do drone [para fiscalizar]?
Entrevistado - Não. O drone já foi, é só a gente.
Pesq. - Só vocês?
Entrevistado - É outra coisa, é a parte das fiscalizações. A gente tem três
tipos de fiscalizações. A de imagem de satélite, a dos drones e a
presencial, infelizmente que tem que chegar. A gente analisa a imagem de
Satélite, depois quando vê que algum canto teve alguma parte de umidade, aí
a gente manda o drone. E também essas plataformas, a gente sabe a vazão
que tá passando numa, você sabe as perdas que tem, e se der uma
diminuição muito [grande] da vazão é porque tá tendo uso irregular.
[…] A gente geralmente faz mais com drone. Porque o drone já referencia
a gente na notificação pra casa do rapaz.
Pesq. - Então na verdade vocês estão com uma bela equipe, um belo
equipamento pra monitoramento.
Entrevistado - É porque como a gente é pequeno, temos 66 funcionários, a
gente tem que trabalhar com tecnologia.
Pesq. - Vocês estão entendendo que a tecnologia é a chave aí pra poder
garantir?
Entrevistado - Sem dúvida nenhuma. Nosso sistema de informação é
elogiado no Brasil todinho. Entendeu? Então por aqui pelo meu sistema
eu vejo aqui quantas outorgas saiu hoje, pra onde saiu, tudo. Tem a parte
de monitoramento também, já desse sistema, a parte de fiscalização, tudo tá
dentro do mesmo esquema. A parte de segurança de barragem, tudo é dentro
do sistema (DIRETOR DA AESA-PB, 2019 - grifos nossos).

Esta informação é relevante pois demonstra, por um lado, a importância dada pela
Agência à questão da tecnologia e modernização. Para o entrevistado essa é a chave para
melhorar a gestão e o controle sobre as águas. Sobre a modernização e uso da tecnologia
como “meios” para a concretização de uma gestão eficiente, também se destaca a questão da
informatização, que é encarada como mais um procedimento de avanço, inclusive nos temas
mais complexos como é a questão da cobrança:
Entrevistado - A cobrança andou muito, a gente tem um módulo de cobrança,
então a gente sabe na hora quem foi que pagou esse mês, quem tá devendo,
se a pessoa der entrada numa renovação de outorga, que não tiver pago uso
de recurso hídrico essa outorga não sai. Tudo informatizado. […] Mas todo
o procedimento do usuário de receber e tirar documento é tudo online.
Se ele chegar aqui com documento vai ter ali um scanner, a gente escaneia
devolve o papel pra ele e quando termina a sua licença, outorga, é enviado
pro e-mail dele. Quem imprime é ele, a gente não imprime nada. […]
Pesq. - Esses dados por exemplo, se eu usar a página da AESA pra poder
fazer esses cenários de uso, usuários, tempo de outorga, quantidade de
água, eu consigo pelo site?
Entrevistado - Consegue pelo site.
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Pesq. - Volume de água também?
Entrevistado - Volume de água você tem no monitoramento. Certo?
Quando você vai aqui na parte [do site] que está aberta […], você tem a
quantidade dos 135 [açudes] monitorados. Certo? Com relação à outorga
você vai ter que entrar no nosso sistema, aí você vai lá e faz a análise.
Agora ela não é tão refinada como na hora que você pede o dado, porque
a gente tá tratando esse dado “pra” que não haja nenhuma utilização
sem outros fins entendeu. Mas que toda outorga da gente tem é
acessado, é público (DIRETOR DA AESA-PB, 2019 - grifos nossos).

Esse processo de modernização indica um maior aparelhamento do órgão quanto ao
uso das novas tecnologias, ao passo que aponta para a busca por um “modelo de eficiência”
na gestão dos recursos hídricos, nos moldes do que preconiza o Banco Mundial. Se o bem que
está em jogo não fosse a água e sim uma mercadoria qualquer, a gramática utilizada poderia
ser igual. Em diversos momentos da entrevista nos pareceu que estávamos falando com uma
empresa que administra um determinado conjunto de “ativos” valiosos e que está se
modernizando para enfrentar “os novos tempos”.
A questão do licenciamento mais célere e a naturalidade da fiscalização como parte
do processo de monitoramento também é corroborada na entrevista do presidente do Comitê
de Bacia. Descrevendo o processo – atualmente facilitado – de outorga de água, o
entrevistado apresentou os drones como aliados na concessão da licença:
Pesq. - Todo mundo tá licenciado?
Entrevistado - Todo mundo tá licenciado. É... essa nova diretoria ela liberou
todo mundo. Não liberou “rasgado”, não. Foi com critério. Foi com critério,
mas ele deixou de [demorar] 4 anos, 5 anos, pra outorga e passou pra 30
dias. Primeiro liberou tudo que tinha, depois passou pra 30 dias.
Pesq. - Antigamente demorava tanto assim?
Entrevistado - 4 a 5 anos.
Pesq. - É mermo? E agora a AESA ta conseguindo liberar a outorga nesse
prazo assim, de 30 dias?
Entrevistado - Não, não. É menos.
Pesq - Menos?
Entrevistado - É menos. Ela libera e depois fiscaliza. Ela tem
instrumentos, ela tem o sistema ai, ela pega o drone, programa o drone e
o trabalho do técnico vai ser lá apertar o botão, o drone vai se embora e
faz tudo envolta. Aí é um trabalho fantástico.
(PRESIDENTE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA, 2019 - grifos nossos)

Outro tema importante diz respeito à desburocratização e simplificação nos
procedimentos dentro da Agência, que, segundo o entrevistado, representa uma verdadeira
“revolução” no tratamento dado anteriormente, no sentido de expandir a “questão da
regularização” e facilitar os procedimentos de novas concessões. Inclusive com uma espécie
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de “anistia hídrica”, direcionada principalmente para os produtores que tiveram algum tipo de
pendência em relação aos licenciamentos de obras hídricas anteriormente:
Entrevistado - 13 Barragens nós já fizemos. E também a gente tá expandindo
muito a questão da regularização, né. Só esse ano a gente já liberou três mil,
quatrocentos e doze processos de licença de outorga. 3.412 processos.
Pesq. - Processos de outorga?
Entrevistado - De outorga e licença de obra hídrica. Porque licença é licença
pra construção de poço, licença pra construção de adutora, licença pra
construção de açude, licença pra regularização de açude. O governador
publicou um Decreto agora em Abril pra gente regularizar os assuntos
antigos, né. [Processos] que já fazem 40, 50, 60 anos e tava construído, nós
tamos regularizando. Pela Lei de Segurança de barragem.
Pesq - É uma espécie de segurança hídrica pra trás?
Entrevistado – É pras barragens que foram construídas antes desse
Decreto. Aí simplifica a maneira de obtenção da licença, da
regularização.
Pesq - Tanto barragens, quanto açudes?
Entrevistado - É, barragens e açudes a gente chama uma coisa só: manancial.
[…] Os que vão entrar agora eles tem que seguir a regra da gente. Agora os
daqui da data da publicação pra trás, os que já foram construídos, a
gente deu uma simplificação pra ajudar, principalmente o produtor
rural, né.
Pesq - Pra quê?
Entrevistado - Mais fácil a obtenção dessa regularização.
Pesq. - Cria uma segurança hídrica pra ele, enquanto produtor?
Entrevistado - Também, porque aí ele vai ter que explicar como que ele tem
fazer sua barragem, fazer a limpeza, tudinho. Manutenções dele. Que
isso é obrigação do empreendedor.
(DIRETOR DA AESA-PB, 2019 - grifos nossos).

Solicitamos dele, para dar mais concretude à informação sobre a simplificação e
celeridade dos procedimentos, algum dado comparativo entre o ano de 2018 e o ano de 2019.
Ele respondeu:
Pesq - E a maioria desses processos são de que? Qual a natureza?
Entrevistado - Outorga. Uso de recurso hídrico, licença de obra hídrica que é
a licença, pode ser poço, pode ser adutora, pode ser barragem, passagem
molhada. […] No próprio ano passado, de 11 de Janeiro de 2018 a 10 de
setembro de 2018, foi liberado 388 processos.
Pesq. - Em 2018 foram 388?
Entrevistado - 388. De 1 de janeiro a 10 de setembro.
Pesq. - E esse ano de 2019?
Entrevistado - 3.412.
Pesq. – Impressionante. O que é que vocês andam fazendo pra conseguir dar
essa celeridade toda?
Entrevistado - A gente simplificou algumas coisas. Publiquei uma Resolução
[no] dia 16 de Janeiro simplificando a obtenção da licença do poço e a
outorga. Teve esse Decreto de barragem que o governador simplificou. E
algumas ações que nós fizemos aqui dentro da Agência “pra” agilizar essa
questão de liberação de processo (DIRETOR DA AESA-PB, 2019 - grifos
nossos).
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Percebe-se, portanto, um leque de ações, por um lado voltadas a um monitoramento
bastante modernizado e detalhado (que significa a ampliação do controle estatal sobre as
águas) e, por outro, à liberação das outorgas para fiscalização posterior (ampliação da
mercantilização). Pelos dados oferecidos no comparativo entre 2018 e 2019, temos um
aumento significativo, de quase 911%, no total de processos liberados pela AESA.
Sobre o mesmo assunto, o presidente do Comitê de Bacia avalia o aumento da
regulamentação pela AESA como um benefício dos últimos tempos, inclusive para os
carcinicultores. Por outro lado, a postura é de mediação dos conflitos e de pacificação dos
interesses entre os carcinicultores e o poder público no que tange à fiscalização. Quanto
àqueles que usavam as margens do Rio para criação, sua posição é de que tais atividades são
poluidoras e que “não existem mais”:
Entrevistado - Não, a turma foi fazendo né, foi fazendo viveiro etc e tal, até
porque a atuação da AESA ela cresceu nos últimos tempos. [Antes] o Rio era
a Deus dará né, a Deus dará...
Pesq. - A Deus dará ou era de todo mundo? Como é que é essa história?
Entrevistado - Quem quisesse fazia o que quisesse no Rio, né. As pessoas
faziam o que queriam no Rio.
Pesq. - O senhor tem muito relato do pessoal que fazia agricultura de vazante
por ali, usava as margens do Rio pra poder pastar?
Entrevistado – Ah, tem muito, tem muito. É uma cultura de muitos anos.
Pesq. - E é uma cultura né, uma forma de uso também tradicional.
Entrevistado - Aí você encontrava, hoje talvez não tenha mais, muitos currais
dentro do Rio, isso aí polui, polui um curral dentro do Rio. Ai se for longe do
Rio cê dá tempo né, espalhar por ali, mas isso hoje não tem mais eu não
vejo. Mas eu cavalgo muito pelo Rio “pra” observar essas coisas, sinalizar e
o que a gente vê no rio. O que dói muito é lixo, que as pessoas trazem,
bolsas plásticas jogam lá como se ali fosse um depósito. […] Então o pessoal
foi construindo, foi construindo e desrespeitando as regras. E a AESA
começou a pressionar e começou a bloquear algumas bombas e gerou um
conflito muito grande, muito grande. Então, quando eu assumi o Comitê de
Bacia foi no tempo em que assumiu essa nova Diretoria da AESA, que
anterior também era boa mas essa é bem mais dinâmica. Assumi essa
Diretoria da AESA e nós começamos a conversar sobre isso. A quem
interessa conflito, a quem interessa o conflito? Ai de minha parte eu fui lá
chamar os caras [carcinicultores] e: "Poxa, se você não respeitar eu não
posso dizer que você pode ficar com a bomba aberta. Você tem que respeitar
a regra”. E pra AESA, pedi um pouco mais de paciência. Então hoje a gente
vive uma lua de mel, embora eu saiba e eles saibam também que tem
muito desrespeito ainda, mas vai chegar o momento que essas pessoas
vão ficar com suas bombas bloqueadas e que não vão poder dizer nada
porque eles terão a consciência que “tão” descumprindo o acordo.
Pesq. - Então basicamente o senhor avalia que a AESA fez um duplo
caminho: libera mais outorga, ou seja, acelera o processo de outorga mas em
contrapartida tem ampliado e melhorado a fiscalização?
Entrevistado - Perfeito. Perfeito. E ela tem dado mais confiança ao produtor,
isso é interessante.
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(DIRETOR DA AESA-PB, 2019 - grifos nossos).

Sobre o tema da carcinicultura, que acaba por ser um exemplo desta parceria entre o
órgão público e o Comitê de Bacia a partir do seu presidente, o diretor da AESA ainda
afirmou que estavam fechando a documentação para garantir mais celeridade com os
aquicultores, que são da piscicultura e carcinicultura:
Entrevistado - E vou publicar, eu acho que daqui pra sexta-feira outra
simplificação sobre regularização dos pequenos aquicultores. Que é
piscicultura e carcinicultura. Para obtenção da regularização pra pequenos
aquicultores. Tá aqui, já tá pronto aqui, tô terminando. Só do Dr. Fulano
[presidente do Comitê de Bacia] pra construir pra gente mandar
publicar. A gente vai precisar só de uma ficha técnica pra poder
autorizar pra inserir projetos, esses negócios. […] É como o Governador
disse: “Nós temos que atender o cidadão”, né? Então a gente tem que
simplificar, né. A gente não pode, não pode, a gente tem que valorizar os
instrumentos de gestão, mas tem que dar acesso ao usuário. Então, a gente
só tem condição de dar acesso simplificando e ele tendo outorga, né. Que
é muito mais fácil a gente esquecer o instrumento de gestão e virar só
cadastro (DIRETOR DA AESA-PB, 2019 - grifos nossos).

Aproveitamos para fazer a mesma pergunta sobre a lógica/forma da gestão das águas,
pautada na ampliação das outorgas e posterior fiscalização, apontando que a fiscalização
começa dos maiores para os menores:
Pesq. - Vocês entendem que a lógica mais adequada é acelerar o
procedimento de outorga, ou seja, de alguma forma facilita a outorga e
amplia a fiscalização posterior à outorga?
Entrevistado - Com certeza. Essa é a lógica. A gente, como a ANA faz.
Todos os dados do usuário a gente tem, no final tem uma declaração
dizendo a cidade. Então todos aqueles dados que eles forneceu pra gente
ele assume que é verídico e é responsabilidade dele. Então a gente libera
um processo de outorga e vai faz a fiscalização dos maiores pros
menores. Porque hoje já é sabido que 80% do volume de água é
utilizado pelos maiores né. Os pequenos, praticamente, não tem como se
diz, não tem muita, impacto nos recursos hídricos. 80% é os grandes
(DIRETOR DA AESA-PB, 2019 - grifos nossos).

Seguindo esse procedimento, o resultado concreto em termos de gestão, segundo o
diretor, é também a possibilidade de melhorar os instrumentos de cobrança pela água, que na
Paraíba está “só começando como instrumento de gestão” (DIRETOR DA AESA-PB, 2019).
Observa-se que o argumento se conclui exatamente nesta dimensão da mercantilização “justa”
da oferta e da cobrança de água, inclusive evitando isenções para os usuários de água para
“dar isenção somente para o pequeno”. Com isso amplia-se a arrecadação, que neste caso vai
para os Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e que deve ser reinvestida na própria Bacia.
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Perguntamos sobre quem são os principais consumidores de água da Paraíba segundo
a posição da AESA. O diretor informou que é a CAGEPA (Companhia Estadual de Águas e
Esgotos da Paraíba) o principal e “grande consumidor” de água, mesmo que sua função
precípua seja a de garantir o abastecimento público/saneamento para as populações de todo o
estado.
Como observamos no trecho abaixo, há uma diferença entre a outorga e a cobrança
pelo uso dos recursos hídricos. O diretor aponta que a Paraíba “está no caminho certo” para
conseguir ampliar os mecanismos de cobrança pela água bruta como mecanismo da gestão
dos recursos hídricos. No discurso oficial, é importante “derrubar as isenções porque elas não
estavam privilegiando os pequenos”.
Pesq. - Quem são os grandes daqui? Se você pudesse explicar.
Entrevistado - Os grandes daqui, o principal nome, o principal grande, o
principal uso e o prioritário é a CAGEPA que é o uso de abastecimento
humano. E aí, as grandes irrigações, né, são as Usinas. Nós temos
Usinas aqui, temos o Canal da Redenção, que é lá o PIVAS106 que tem
também outorga pra gente né [...]. Não é do Perímetro de São Gonçalo.
Várzea de Souza. E os carcinicultores, né, que hoje são um dos grandes
consumidores nossos, é a parte de carcinicultura.
Pesq - E [para] todos esses, portanto, está tendo mais fiscalização porque tá
tendo uma outorga mais célere?
Entrevistado - Esses a gente faz é a cobrança do uso dos recursos
hídricos.
Pesq - Tem a cobrança, então?
Entrevistado - Tem a cobrança, sim.
Pesq. - E o limite pra cobrança, porque na legislação tem um limite, né?
Entrevistado - Tem algumas isenções. Inclusive a gente tá derrubando
essas isenções conjuntamente com os Comitês de Bacia.
Pesq. - Em que sentido? Como assim?
Entrevistado - Porque, por exemplo, no litoral sul tem um milhão trezentos e
cinquenta mil metros cúbicos pra “isento”. A gente entende que isso… que a
isenção tem que ser pro pequeno, não pro grande. Os comitês já entenderam
isso, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos também. E a gente vai fazer
essa atualização agora. […] Quando foi discutido isso, em 2006, 2007, o
início da cobrança já foi colocada essas condicionantes. E hoje os próprios
Comitês que colocaram isso, entendem que estavam errados.
Pesq. - Porque liberou demais a isenção?
Entrevistado - E essa isenção não atingiu o pequeno. Tá atingindo o grande.
Então, quer dizer, tá na realidade prejudicando a Bacia, porque esse dinheiro
que é cobrado ele volta pra Bacia. Em meios de melhoria pra Bacia,
recuperação de Barragens, fazer uma Estação de esgotamento, revitalização
de Bacia… Os planos de Bacia, de Litoral Norte, do Litoral Sul nós tamo
contratando agora com o dinheiro do uso de recurso hídrico […].
(DIRETOR DA AESA-PB, 2019).
PIVAS é Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa, um dos principais projetos de irrigação no sertão do
Estado, objeto de grandes disputas por água e conflitos entre agronegociantes e movimentos sociais do campo
(no caso, o MST).
106
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É interessante observar como existe também por parte do diretor essa dimensão de
legitimação das atitudes do Estado para evitar “prejudicar os pequenos”, ainda que as
metodologias, os procedimentos e sobretudo a racionalidade que preside esta “assim chamada
gestão dos recursos hídricos”, por todos os elementos que foram citados na entrevista, indique
um processo de maior controle e fiscalização, inclusive para aqueles e aquelas que seriam
considerados isentos de outorga, nos termos legais.
Por fim, sobre a questão do Canal e da Transposição, o diretor ainda nos forneceu
informações preciosas sobre como está a discussão sobre os seus rumos, em especial sobre
seus custos:
O governo federal, através da AGU [Advocacia-Geral da União], criou
Câmaras, uma Câmara de Conciliação e Arbitragem com os quatro estados
que vão ser receptores da água do São Francisco. E a gente tá discutindo
inclusive esses custos, né. O custo maior, 80% do custo é a energia
elétrica, e foi publicado no dia 5 de Agosto [de 2019], um Decreto da
Presidência da República, colocando a Transposição na prioridade nos
programas de parceria público e investimento. E também colocando
Leilão de energias renováveis pra poder baratear essa energia elétrica,
que é o custo maior. Então os quatro Estados tão trabalhando, inclusive
através do Consórcio Nordeste, pra depois ver como é que vai ser atendido
esses custos. Mas a rigor hoje mesmo ainda estamos em discussão.
Pesq. - Esse PPI são aqueles Planos de Privatização?
Entrevista - Na verdade não é uma privatização. O que é que o Governo
Federal quer? Ele vai lançar um leilão, e nesse leilão quem ganhar o leilão
“pra” fazer energia eólica e energia solar, X% dessa energia tem que ser
destinada gratuitamente à Transposição. […] O decreto é específico sobre a
Transposição.
(DIRETOR DA AESA-PB, 2019 - grifos nossos).

Ele mencionou o já citado Decreto nº 9.954 de 2019, que coloca a Transposição
como obra prioritária para o Plano de Parceria e Investimento (PPI), afirmando que
dependeriam detsas parcerias para viabilizar o pagamento da energia necessária ao
funcionamento do sistema. A solução: leilões para exploração de energia eólica e solar ao
longo do Canal da Transposição para viabilizar a operação do sistema - ou seja, concessões
para exploração sob a lógica do setor privado, ainda que nosso entrevistado pareça negar a
hipótese da privatização.
Ou seja, o que temos agora é a possibilidade de realização de leilões para “reduzir os
custos” de instalação da Transposição, através da instalação de parques de energia eólica e
solar nas suas margens. Embora não possamos aprofundar este tema aqui, uma questão fica
muito nítida: como ressaltamos anteriormente, a “novela” da Transposição, citada por
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Bolsonaro, está mesmo longe de chegar ao fim e indica, na verdade, um conjunto de novos
conflitos e cercamentos.
A ideia de privatização foi apresentada pelo carcinicultor e presidente do Comitê da
Bacia do Rio Paraíba. Ele aponta que esta seria a solução mais eficiente para a CAGEPA,
porque ela é “mal gerida” e “não tem saída”:
Entrevistado - Sabe quanto que a "CAGEPA" paga por mês de água?
Pesq. - De quê? Da Transposição?
Entrevistado - Não, da água que desce, da água que [a CAGEPA] pega da
AESA. [São] 700 mil e poucos reais. E ai? E ai? Itabaiana tem 13 mil casas,
não sei se tem isso. Deve ter mais. Vamos dizer que a conta em média lá fica
em 50 reais. 650 mil reais. Quer dizer, Itabaiana gera pra CAGEPA o
dinheiro “pra” ela distribuir água do estado inteiro. Ai você diz assim, a
CAGEPA tá ganhando dinheiro. Não, [ela] é mal gerida, entendeu? Aí você
diz, vamos privatizar ou não vamos privatizar? Privatiza, privatiza. E cobra
mais caro pela água. […] Entendeu? Emprego de pessoas que não trabalham,
que vccê tá vendo aqui, 650 mil reais por baixo, entendeu? […] Aí você
chega e a CAGEPA não tem dinheiro pra consertar cano, pra consertar
buraco. Não tem. As cidades ficam vazando água. Entendeu?
Pesq. - Você acha que daria pra tentar um processo de alteração dessa gestão
pra ela ser [efetiva] de fato, porque tem um movimento nesse sentido, né, pra
poder ver se coloca na Gestão Privada pra ficar mais eficiente mesmo.
Entrevistado - Hugo, Não tem saída. Não tem saída. Com o Governo, com
o Governo, nunca haverá uma gestão boa. Nunca. O governo vai usar, o
governo vai usar pra cabide político, vai usar pra gastar em eleição, isso
é uma coisa tradicional do país, não tem jeito. Não tem jeito. Se você
procurar ver a geração de riqueza duma CAGEPA dessa lá de imposto
etc. Qual a iniciativa? Mas na iniciativa privada vai ser? Não tem
cabimento não. O desperdício que tem de água nessas empresas por aí
afora, aqui em (trecho não compreendido) por onde você for. No
Nordeste, só 55% da água que chega na torneira. Da [água] que sai do
Açude 45% se perde. Se perde na má gestão. Não pro Nordeste.
Entendeu?
(PRESIDENTE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA, 2019 - grifos nossos)

Por todo o exposto, nas entrevistas pode-se concluir que há um manancial de ações
estratégicas em curso para garantir o melhor controle estatal das águas. Este controle está
longe de ser contraposto à lógica mercantil e privada, antes é o seu complemento necessário,
já que conta com a legitimação social de uma das mais nobres funções dele decorrentes, o
abastecimento das populações. A questão é que existe uma relação muito grande entre os
“usos múltiplos” da água e a lógica mercantil, fato que podemos remeter à própria concepção
moderna de água que discutimos no capítulo 1.
Nesse conjunto de procedimentos e ações deve-se ressaltar

o caráter

“modernizador”, que se articula e pressupõe a necessidade da manutenção das distintas
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formas de despojo já analisadas anteriormente, que se completam com o tema das
desapropriações (a serem detalhadas no último capítulo). Dentro desta lógica do despojo, a
dimensão política estatal assume uma grande relevância para garantia do processo de
cercamento das águas, exatamente por este caráter centralizador e “parceiro” da iniciativa
privada, viabilizando grande parte dos processos de produção de mercadorias a partir da
“gestão eficiente” dos recursos hídricos.
Encontramos com um dos mencionados drones no decorrer das atividades de campo.
Estava com um funcionário da AESA, que preferiu não se identificar. Curiosos sobre o
equipamento, aproveitamos para tirar foto e obter algumas informações. Conforme o
funcionário, o drone é utilizado como instrumento de fiscalização remoto, e serve para
fiscalizar a água dentro da barragem num raio de sete quilômetros. Isto se nos apresenta
como um dos indicadores da ampliação do tensionamento e conflitividade da questão hídrica,
atualmente em ascensão no Brasil, apontando um cenário de criminalização da questão hídrica
em proporções inéditas107.

Há inclusive um conjunto importante de reportagens produzidas sobre esta questão da militarização da
questão hídrica, que não teremos condições de explorar melhor neste trabalho. É relevante ressaltar, no entanto, a
articulação entre o processo de ampliação do acesso e do controle das águas e a intensificação da presença
militar em todas as instâncias de governo, após a ascensão de Jair Bolsonaro à presidência. Ou seja, opera-se
com um elemento ideológico dominante já presente há muito tempo nas questões hídricas, qual seja: a
caracterização das águas como um recurso de “interesse estratégico nacional”. Num contexto como o que
vivemos, de ampliação vertiginosa dos militares em várias instâncias de governo e dominando setores
estratégicos do planejamento, as ações militarizadas às margens das “águas de interesse nacional” se
intensificam e prenunciam diversos conflitos, como no caso das águas do Rio São Francisco. A esse respeito,
consultar a excelente e até surpreendente série especial escrita por Patrick Camporez, com fotos e vídeos de Dida
Sampaio, intitulada “Guerra das águas”, do Jornal “Estado de São Paulo”, em fevereiro de 2020 (CAMPOREZ,
2020). Embora reproduza em alguns momentos alguns dos elementos mais comuns do paradigma da escassez e
dos estereótipos atribuídos aos nordestinos, esta série apresenta um excelente quadro sobre a complexidade do
tema, destacando a participação do exército – que já ocorre há muitas décadas – no controle, fiscalização e
também na distribuição das águas no semiárido através de carros-pipa.
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Imagem 4 - Drone da AESA

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Expostos esses elementos sobre a gestão dos recursos hídricos aplicadas ao nosso
caso concreto, queremos propor uma reflexão importante que surge como uma decorrência do
tema. Por contraste, a utilização de todo esse instrumental técnico e modernizador demonstra
toda a dificuldade, em termos materiais, de cercar a água.
Nos extratos acima é possível perceber o movimento articulado para facilitar a
mercantilização através dos instrumentos disponíveis de gestão, corroborando toda a
compreensão do planejamento hídrico-territorial que já vimos discutindo, mas ignorando a
dimensão conflitual acerca do tema. Como já afirmamos no capítulo inicial sobre o
cercamento das águas, esta nova fronteira necessita de um grande aparato de controle para se
efetivar, o que também demanda a destinação de recursos públicos necessários para esta
modernização da gestão. Estes elementos efetivamente atualizam os desafios sobre os novos
cercamentos aplicando-os à questão hídrica.
Uma última pergunta importante a ser respondida pelas entrevistas é: a quem pode
efetivamente beneficiar esse processo de modernização da gestão dos recursos hídricos
somado à construção do Canal?
Perguntamos ao representante de um dos setores mais ativos do agrohidronegócio da
Paraíba, a ASPLAN (Associação dos Plantadores de Cana-de-açúcar do Estado) sobre sua
expectativa, ou mais propriamente a expectativa do “setor produtivo” sobre a obra, que tem
sido acompanhada de perto por aquela entidade patronal. A visão da ASPLAN acerca da
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construção do Canal Acauã-Araçagi é extremamente importante para localizar os distintos
interesses, discursos e expectativas para além dos dados documentais e entrevistas realizadas
com o Governo do Estado.
A Associação tem uma grande força política no Estado, além de ser uma espécie de
“centro aglutinador” dos diversos setores do agrohidronegócio na Paraíba 108. Realizamos a
entrevista na sede da própria ASPLAN na cidade de João Pessoa, após seguir todos os
procedimentos e trâmites junto às secretarias e tendo entregue a carta institucional da
pesquisa. Foi uma entrevista curta, pois o diretor-presidente estava de saída para um
compromisso em outra cidade. Ele queria “abrir uma agenda” na semana seguinte para uma
conversa mais longa, que não foi possível garantir pois estaríamos em atividades de campo na
mesma data.
Duas questões principais eram centrais para esta entrevista: qual a percepção do
agrohidronegócio canavieiro sobre o Canal? O setor participou ou influiu de alguma maneira
no planejamento das obras? Reflexamente, era importante identificar a relação entre gestão
hídrica estatal e os setores do agrohidronegócio.
A continuidade da fala do entrevistado representa uma linha de raciocínio muito
objetiva e transparente. Desta forma transcrevemos abaixo toda a fala do diretor-presidente,
com pequenos cortes, para que seja possível acompanhar os argumentos levantados por ele.
Iniciamos perguntando sua posição sobre a construção do Canal e qual seria sua importância:
A primeira coisa [é que] a gente tem que agradecer desse Canal ter chegado,
eu acho que todo mundo tem uma expectativa positiva, tá certo? Porque
numa região onde a gente precisa de um complemento, que nessa região
não é totalmente árida, é uma região de transição, é uma região que tem anos
bons, anos que não chove tão bem. E com esse Canal com certeza seria um
complemento, [uma forma] de a gente ter uma segurança hídrica de
poder produzir não só cana, como outras culturas. Por exemplo, o
abacaxi mesmo, é uma região que predomina muito o abacaxi, e que isso
com certeza ia dar essa segurança. […] Agora, o que a gente precisa ver com
negócio de governo é que quando pega gestão pública em perímetros
irrigados, a maioria não tiveram muito sucesso... Aqui na Paraíba mesmo,
nós temos um Canal, o Canal da Redenção que era lá em Sousa, que
gastaram mais de um bilhão de reais e hoje tá lá sem funcionar. Então a
expectativa dos produtores é que esse Canal sirva… porque a gente sabe
que a prioridade de um Canal e da água (até na própria lei já é bem
clara) é a finalidade número um: consumo humano. Número dois:
consumo animal, e terceiro: outros fins. Então nos outros fins é onde vai
Não é fácil realizar entrevistas com representantes do agronegócio no Estado. Não se trata de questão menor
dentro de uma pesquisa ter a capacidade de obter informações e garantir a objetividade. Nesse sentido, mais uma
vez a presença da orientadora foi extremamente importante, pois sua experiência influenciou para que, neste
caso, basicamente deixássemos o informante falar, sem grandes interrupções, para depois articular este discurso
com outras informações a fim de obter uma avaliação adequada e objetiva.
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entrar a questão da irrigação, tá certo? […] Qual, na minha opinião,
direta mesmo […] A Transposição foi o último suspiro para não se faltar
água em Campina Grande o ano passado, quando tava quase num colapso,
chegou no último momento, abreviaram e conseguiram soltar água lá, e
chegou água em Campina Grande. Em Acauã soltaram hoje pouca coisa,
insuficiente... Hoje, se esse Canal começasse a funcionar não teria como
funcionar, [por]que ele ia ligar nada a coisa nenhuma... pelo menos a
coisa nenhuma lá tá cheia, tá certo? Isso é uma ligação de Bacias aonde
essa de Araçagi, todos os anos, não sei se vocês sabem disso aí, tem
conhecimento, todo ano ela fica com sua capacidade total. Todo ano ela
sangra, tá certo? Então qual seria a lógica e a resposta da pergunta direto
[…] nem todo mundo está com a tranquilidade que isso vai ser bom, muita
gente tá em dúvida, porque você tem uma propriedade que tá lá, que foi dos
seus avós há cem anos, nunca chegou nenhuma política pública, nenhum
Canal desses nem coisa nenhuma, na hora que chegar isso vai ser bom ou
ruim? Todo mundo vai dizer que vai ser bom, ninguém sabe se é bom.
Porque tá lá, aí faz uma desapropriação que passa com 60 metros
desapropriando dentro da sua propriedade, se você não tiver acesso vai
servir de quê isso aí pra você? […] Primeira pergunta [para o Estado é] vai
poder usar essa água? Como é que vai ser usada essa água? Então, a gestão
dessa água é que é o principal, porque não adianta você gastar bilhões
de reais […] e você ficar vendo a água passar sem poder usar. […] Outra
coisa, você vê hoje a barragem de Araçagi tá cheia, tá certo? Existe um tubo
lá de descarga que é pra alimentar a vazão do Rio existente hoje,
independente desse Canal. A CAGEPA chega lá e usa esse canal de
descarga, pra abastecer o Rio, ela chega lá, hoje, e pra economizar um
flutuante vai usar o tubo que era pra soltar água pro Rio. Durante o
verão, a população ribeirinha fica sem água, porque a CAGEPA tá
usando um cano indevido, então o principal que tem que haver não é só
o investimento, é a gestão desse investimento (PRESIDENTE DA
ASPLAN, 2018 - grifos nossos).

A água, aqui, é vista como um complemento, mesmo que reconhecidamente naquela
região não exista falta d’água, já que a barragem de Araçagi “sangra todos os anos”. Desta
forma, a água do Canal se traduz como complemento, como reserva de valor para aquelas
atividades dos agronegociantes. O nosso entrevistado continua o argumento, afirmando a
necessidade de construir uma iniciativa público-privada a fim de garantir a utilização das
águas do Canal, correspondendo, assim, às expectativas do setor:
Dinheiro no Brasil nunca faltou não, falta é o dinheiro que desvia prum lado
e pro outro, usa errado, mas dinheiro nunca faltou. Então a expectativa, e o
que a gente tem que ver, é o uso dessa água, como é que vai ser usada...
Porque a gente sabe que tem período aqui, o Nordeste não é seco 100% não,
aqui você tá vendo chovendo aqui hoje, esse litoral nosso aqui, durante todo
o ano uns três, quatro meses tem uma estação chuvosa aqui abundante…
[…] Essa barragem de Araçagi vai continuar todo ano sangrando no mês de
março, abril… Qual seria o negócio racional e importante: uma iniciativa
público-privada aonde os produtores pudessem usar esse Canal para
abastecer suas reservas, suas pequenas barragens, seus reservatórios,
durante o período que não tivesse precisando, que tivesse sobrando
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água... O que não tem sentido, professor, é você trazer uma água, […] e o
governo gastar bilhões de um dinheiro público para ligar um Canal desse e
essa água vim a cair lá no mar sem tá usando, […] Porque se não tiver
cuidado a única coisa que vai servir é desviar essa água, […] se não tiver
um uso racional dessa água, ela vai desviar um pouco e chegar lá
embaixo no mar e passar por aqui e não deixar nada de produção... nem
de produção nem de uso, então o grande objetivo, a expectativa da
população é que essa água seja utilizada racionalmente com benefício pra
população em geral, tanto consumo humano, como consumo animal e
vegetal (PRESIDENTE DA ASPLAN, 2018 - grifos nossos).

Alguns termos citados na entrevista são extremamente importantes: gestão e
expectativa, população ribeirinha, acesso à água, parcerias público-privadas, água como
complemento e segurança hídrica. Em suma, não se trata de pensar a produção agrícola como
exceção e a necessidade de abastecimento como regra, mas de colocar a água e sua gestão em
função das demandas do agrohidronegócio, do presente e do futuro.
Por fim, é importante observar que na posição do entrevistado não existem dúvidas
quanto à obrigatoriedade em priorizar a gestão das águas para garantir o abastecimento
humano. Inclusive “porque na lei é bem claro isso”. Mas a argumentação que se segue indica,
na verdade, que os “outros fins”, os “usos múltiplos” são, na verdade, a prioridade. Por um
lado, porque ele identifica conflitos entre a CAGEPA e os “ribeirinhos”, ou seja, ele imputa à
Companhia Estadual de Água e Esgotos da Paraíba, responsável pelo abastecimento,
responsabilidades por desperdiçar água, ou seja, por problemas na “gestão”.
Por todo o exposto nas entrevistas coletadas, acreditamos ser possível compreender
qual o atual papel e a forma da gestão dos recursos hídricos dentro do contexto de cercamento
das águas que buscamos confirmar. O novo caminho das águas visto “de cima”, se anuncia
como um segundo canto de Acauã decorrente de um planejamento hídrico-territorial pensado
para garantir benefícios diretos e indiretos para o Capital: uma espécie de segurança hídrica
para o Capital, portanto, se forja a partir do voo do Carcará e do novo canto de Acauã.
3.7 O NOVO CAMINHO DAS ÁGUAS VISTO “DE CIMA”: A SEGURANÇA HÍDRICA
PARA O CAPITAL ENTRE O VOO DO CARCARÁ E O SEGUNDO CANTO DE ACAUÃ
As entrevistas acima fornecem uma chave de interpretação importante: dada a
situação atual dos agronegociantes no litoral norte da Paraíba, o novo caminho das águas,
visto de cima, representa antes de tudo a busca por uma espécie de segurança hídrica para o
Capital, que contradiz tanto o discurso oficial quanto a legislação sobre recursos hídricos.
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Este caminho planeja levar, pois, água para uma região onde não só já existe água,
mas existe água em abundância (embora mal distribuída no decorrer do ano, segundo o
representante da ASPLAN). Esta abundância não é uma situação permanente e periódica, ao
contrário da produção agrícola, que tem uma demanda crescente e permanente por água
durante todo o ano, permitindo a efetivação de um novo planejamento hídrico-territorial.
Utilizamos, aqui, o termo planejamento a partir das lições de Oliveira (2008) quando
analisa a trajetória do Nordeste como “questão”, em Elegia para uma re(li)gião. Nossa
intenção é nos precaver de uma abordagem que autonomize o planejamento hídrico ou o
planejamento das grandes obras hídricas, como se a “assim chamada gestão dos recursos
hídricos” pudesse operar fora dos marcos do próprio sistema que a informa, contraditória e
dialeticamente. Desta forma, afirma o autor sobre o que o planejamento pode fazer e
sobretudo o que o planejamento não pode fazer, num sistema capitalista:
O planejamento não é encarado, portanto, apenas como uma técnica de
alocação de recursos, em qualquer nível, nem como uma panacéia; […]
Marco de um sistema capitalista de produção, a possibilidade do
planejamento é dada pelo caráter mesmo das relações de produção e,
portanto, sociais que fundam esse sistema: o cálculo econômico, antes
mesmo de ser reconhecido pela teoria econômica, é o fundamento das
decisões dos agentes econômicos do capitalismo, a burguesia, no caso. […]
O que o planejamento não pode realizar é a superação da contradição básica
do sistema de produção capitalista, que se instala no coração da própria
mercadoria: a antítese dialética entre valor e mais-valia, entre trabalho morto
e trabalho vivo, trabalho pago e trabalho não pago; mas desde que o
planejamento no sistema capitalista limite-se a recolocar no início do ciclo
produtivo os elementos finais que estão no produto, isto é, limite-se a repor
os pressupostos da produção capitalista, sua possibilidade torna-se
perfeitamente plausível: em síntese, o planejamento num sistema
capitalista não é mais que a forma de racionalização da reprodução
ampliada do capital. [O planejamento] Pode operar, exatamente neste
sentido, na mudança da forma da mais-valia que deve ser reposta para a
continuidade do ciclo; para dar um exemplo, que cabe como uma luva
no caso do planejamento regional para o Nordeste do Brasil, desde que
foi capaz de transformar uma parte da mais-valia, os impostos, e fazêlos retornar sob controle da burguesia como capital, o Estado tornou-se
capaz de operar uma mudança de forma do excedente que retornou ao
processo produtivo. Isso, e somente isso, é o que o planejamento pode
fazer num sistema capitalista (OLIVEIRA, 2008, p. 139–140 - grifos
nossos).

Atentemos, pois, para essa dialética da água usada para abastecer o Capital no nosso
caso concreto. O que está em jogo é impedir que o ciclo de valorização do valor se interrompa
em virtude dessa sazonalidade no fornecimento/consumo de água, essencial à produção de
outras mercadorias. No caso do agronegócio, a água é dos insumos mais importantes, pois não
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se produz sem água, e em grandes quantidades. O capital adiantado dentro do ciclo produtivo,
pois, visa obter um retorno ainda mais certo e previsível, dada a possibilidade de planejar e
extrair mais-valor ao longo de todo o ano, com a certeza de que as atividades não seriam
interrompidas por eventuais dificuldades hídricas, já que haverá um estoque deste recursocomplemento.
Este raciocínio, longe de derivar de uma dimensão local, encontra ressonância no
próprio debate sobre o direito à água no cenário internacional. Nas leituras finais deste
trabalho encontramos uma reflexão semelhante, formulada pelo ativista e teórico mundial
sobre o direito à água, o italiano Riccardo Petrella (2020). Acreditamos que estas
considerações ajudam a reforçar nosso argumento, conectando o contexto local com a
conjuntura internacional:
Estamos testemunhando um duplo ato de expropriação e de mistificação da
segurança hídrica, pelas três “potências mundiais” que colonizaram a vida na
Terra, especialmente nos últimos 70 anos. Refiro-me, em primeiro lugar, ao
poder global de grupos e instituições que tomam decisões em nome dos
princípios da sociedade capitalista. Atualmente, parece normal que os
maiores consumidores, predadores e exploradores de água do mundo — tais
como Nestlé, Coca Cola, Pepsi Cola, Danone, Unilever, Syngenta, Bayer,
Monsanto, Bouygues, Suez, Veolia, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook,
Google, Total, Shell, Exxon, Rio Tinto, Glencore, General Electric, Boeing,
CityCorp, BNP, entre outros — tenham se autoproclamado os principais
defensores da água e protagonistas do gerenciamento de medidas e
definições para promover a segurança hídrica. Para eles, a segurança
hídrica significa segurança econômica do capital mundial, o que envolve
a criação de condições favoráveis (regras, financiamento, mercados)
para garantir que a água necessária, em sua devida quantidade e
qualidade, seja amplamente acessível e utilizada para sustentar suas
atividades. Caso contrário, afirmam, não haveria mais crescimento
econômico, riqueza, bem-estar, qualidade de vida. Semear o medo da
queda do PIB e do consumo (imagine um mundo sem Nestlé e Coca Cola,
Toyota e BMW, Amazon e Microsoft?) tem sido, até agora, a principal
ferramenta por meio da qual os grandes poderosos do capitalismo global
expropriam o valor da segurança e da vida da água. Isto não ocorre porque
seus líderes sejam pessoas cruéis por natureza, mas porque agir dessa
forma está dentro da lógica esperada de uma sociedade capitalista. Isso
tem sido comprovado em todas as tentativas fracassadas de “humanizar” o
capitalismo ou dar a ele “um rosto mais humano” ou “uma cor vermelha,
verde, azul” (PETRELLA, 2020).

Como operar essa composição diferenciada do Capital na agricultura? Através de
uma gestão eficiente e a continuação da lógica das expropriações. E a palavra gestão – ao
contrário de qualquer mistificação que possa ser ensaiada pelos agentes do Estado – aqui é
entendida como ampliação do controle e/ou mercantilização para o seu uso ligado ao
agrohidronegócio, inclusive com a possibilidade de celebração de parcerias público-privadas.
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A água, portanto, é entendida como um meio direto e indireto de acumulação (IORIS, 2010)
e a sua gestão deve ser um facilitador deste processo.
Neste exato sentido, a articulação entre o aumento da oferta hídrica e a instalação de
mais uma infraestrutura – que pode se complementar ainda mais em caso da instalação dos
perímetros irrigados109 – pode permitir que os proprietários “abasteçam seus reservatórios,
suas barragens” durante o período em que “sobrasse água”, nas palavras do presidente da
ASPLAN. Atente-se que o Canal causa uma grande expectativa para cumprir seu “destino
racional”, que é exatamente o de ser utilizado com fins produtivos pelos grandes proprietários
por onde ele passa. Este destino racional nos remete diretamente à compreensão moderna de
água: fixa, reificada, apropriável e colonizada pela lógica da produção das mercadorias.
Esse conjunto de reflexões conectam-se novamente com a empiria a partir do que
obtivemos de informações sobre trecho 2 do Canal, que pode operar em fluxo reverso. Ora,
se a barragem de Araçagi, segundo nosso entrevistado, “sangra todo ano”, o Canal poderá se
utilizar dessa água excedente no sentido inverso. Mais do que uma situação excepcional ou
uma intercorrência, o que podemos afirmar é a possível autonomização do trecho 2 do Canal
em relação ao Projeto da Transposição, o que configura um achado importante desta pesquisa,
passível de ser investigado mais a fundo em pesquisas futuras. Isto porque, embora a
construção do Canal e toda a sua justificativa ideológica, política e até econômica esteja
fundada no “máximo aproveitamento das águas da Transposição”, as condições objetivas
podem permitir que este trecho funcione sem precisar daquelas águas, fazendo com que a
barragem de Araçagi “alimente o sistema” através do fluxo reverso, em direção à área já
prioritariamente ocupada pela cana-de-açúcar e o abacaxi, com a possibilidade de incremento
de “outras culturas” ligadas ao agrohidronegócio.
Na opinião do agronegociante da ASPLAN “se não tiver um uso racional dessa água”
ela pode passar “sem deixar nada de produção, nem de produção nem de uso”. Interessante
analisar que o entrevistado articula o tema da água com as atividades econômicas,
diferenciando a produção (para agrohidronegócio) do seu uso (para o consumo humano).
Valor de troca prevalecendo sobre o valor de uso, nos termos que já discutimos sobre o
cercamento das águas.
Prova desta discussão sobre a segurança hídrica para o Capital é que o
agronegociante inclusive cria um “novo conceito” para explicar a demanda da irrigação: o
Analisaremos os cenários futuros de conflitividade associados à possibilidade de instalação de perímetros
irrigados no último capítulo da tese.
109
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chamado “consumo vegetal”. Se o interesse do entrevistado fosse voltado para a garantia das
condições de reprodução da vida humana e não-humana, este novo conceito poderia ser
considerado uma aposta interessante, mas por todo o exposto podemos afirmar que não é esse
o tipo de “consumo vegetal” a que o entrevistado se referiu. O que a ASPLAN mobiliza
discursivamente, na verdade, é um conceito que permite a disputa entre os diversos
“consumos” em pé de igualdade, onde o consumo humano, o consumo animal e o consumo
vegetal poderão ser “compatibilizados”. Este último, por certo, voltado para os interesses da
grande produção agrícola que predomina naquela região do Litoral Norte da Paraíba.
O termo recurso hídrico – que caracteriza a forma jurídica estatal para a
gestão/controle deste bem natural – opera nessa “zona nebulosa” entre a água como
mercadoria, como outra qualquer no capitalismo, e a água como bem comum. Neste segundo
caso (a água como bem comum) o que está em jogo são as necessidades mais básicas das
classes e grupos sociais subalternizados de se manterem vivos e de manterem a própria água
com vida, numa relação de essencialidade que questiona ou impõe limites à lógica da
propriedade privada da água.
Exatamente por isso o Estado acaba por assumir um papel central para garantir um
regime de desapropriações (LEVIEN, 2014) viabilizando de maneira traumática a
concretização da infraestrutura necessária à continuação permanente dos cercamentos, mas
para afiançar um controle cada vez maior e mais especializado sobre o uso das águas nas suas
diversas formas.
E esse regime de desapropriações se afirma através de um discurso que valoriza o
papel do Estado como mediador de conflitos e interesses, por um lado, e na “supremacia do
interesse público”, de outro. O argumento, sempre utilizado, é que “sem controle, aí fica
complicado”, impedindo a construção de alternativas participativas e populares de gestão
comunitária das águas, por exemplo. Olvida-se, com isso, que falar de água nesta quadra
histórica é, antes de tudo, falar de conflitos entre a garantia das condições mais básicas de
reprodução da vida e a continuação da garantia de reprodução ampliada do Capital.
Desta forma, o voo do Carcará, que representa esta estratégia do Capital buscando
soluções hídricas para garantia da acumulação ampliada, se articula com os processos de
expropriação das terras e das próprias águas, consolidando uma espécie de segundo canto de
Acauã no novo caminho das águas.
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Se o primeiro canto, ligado à construção da barragem, representou o primeiro
cercamento das águas desta tese, comprova-se a partir deste capítulo a existência e a formação
de um novo ciclo de cercamentos ligados a esta integração/planejamento hídrico-territorial.
Em ambos, a justificativa para as expropriações estão ligadas à necessidade de melhoria das
condições de abastecimento e o melhor aproveitamento – “racional” – das águas. Mas
destacamos que o segundo caso, ligado à construção do Canal Acauã-Araçagi, ressignifica a
própria função da barragem de Acauã e representa um processo muito mais amplo e
modernizador, com mais possibilidades de “ampliar o voo” do Carcará neste território.
Como já vimos defendendo desde o início da pesquisa, quando construímos nosso
referencial teórico-conceitual, no capitalismo uma cerca leva inexoravelmente a outras cercas,
pela própria tendência de generalização da produção de mercadorias que notabiliza a “lei
geral da acumulação”. Acreditamos que esta pesquisa colabora, portanto, com a compreensão
não somente da existência, mas da forma complexa como se operam estes novos cercamentos,
quando relacionados com o tema das águas no Nordeste brasileiro e no semiárido, em
especial.
O resultado deste processo parece trazer/produzir a negação e invisibilização dos
conflitos que resultam de todo este planejamento. No próximo capítulo buscamos exatamente
dar visibilidade a estas contradições e conflitos, para demonstrar a diferença nos sentidos
territoriais atribuídos ao novo caminho das águas quando olhado “de baixo” e “a partir dos de
baixo”; quando tomamos contato com um conjunto de relatos de despojo e expropriações,
mas também de ações diretas, mobilizações de resistência e compreensões politicamente
muito sofisticadas sobre estes novos rumos das águas.
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4. “COMO SE TIVESSE ARRANCADO UM PEDAÇO DE VOCÊ”: RELATO DE
CAMPO DO NOVO CAMINHO DAS ÁGUAS VISTO “DE BAIXO”
Neste capítulo seguimos os dados, as pistas e os indícios que coletamos em campo
para elaborar uma descrição detalhada da viagem realizada pelas margens do Canal AcauãAraçagi. Se no capítulo anterior buscamos articular dados técnicos, entrevistas e categorias
teóricas para alcançar uma compreensão sobre os objetivos, interesses e perspectivas do novo
caminho das águas visto “de cima”, centrando nossas atenções no que diz e no que fazem o
Estado e o Capital, neste capítulo faremos um caminho “inverso”, partindo a todo tempo da
experiência social dos atingidos e atingidas e da nossa própria experiência em campo.
Esta opção é uma resultante concreta da adoção da pesquisa militante como
ferramenta metodológica e política, para coproduzir dados e, portanto, coinvestigar 110 a
realidade junto com os sujeitos sociais atingidos pelas obras, para que suas leituras da
realidade possam compor este acervo de pesquisa.
Buscamos articular dialeticamente o próprio caminho da pesquisa até aqui. Como
ressaltamos no capítulo anterior, o novo caminho das águas não é somente um termo utilizado
para descrever e examinar o complexo processo de planejamento hídrico-territorial visto “de
cima”, mas é também utilizado para descrever esta proposta metodológica para melhor
apreender o objeto em movimento, sob outro ângulo.
Assim, o capítulo é uma apertada síntese do “Relatório do Caminho das águas – Dia
após dia”, documento que elaboramos como primeira estratégia de sistematização dos dados
obtidos nas atividades de campo entre julho e agosto de 2018. O Relatório foi redigido entre
novembro de 2019 e março de 2020, obedecendo a uma estratégia compartilhada entre
orientando e orientadora, buscando uma efetiva imersão nos dados de campo. Neste sentido
tentamos construir uma “descrição densa” – sem pretensões etnográficas – com mais de 200
páginas, que se tornou, na redação final do texto, o substrato principal para este capítulo.
A influência da pesquisa militante e a inspiração de Fals-Borda nesta coprodução dos dados é nítida, ligada
não só à práxis mas também ao compromisso com a transformação, renovando continuamente as nossas próprias
perspectivas anteriormente assumidas, buscando, no entanto, a compreensão de totalidade. Esta pesquisa, pois, se
desafiou em diversos momentos a reinventar as estratégias metodológicas. Como indicam Versiani e Varella,
dentre os principais referenciais teórico-metodológicos da pesquisa militante na América Latina estão: “(1) a
valorização da dimensão da experiência e da prática social, (2) a importância da participação dos setores
populares no processo de produção de conhecimento, (3) a conexão das perspectivas de produção de saber com
concepções de mundo mais amplas, (4) a necessidade de uma retroalimentação contínua entre as atividades de
investigação e de pesquisa e as ações, o que representa a elevação da qualidade e do conteúdo tanto da teoria
quanto da prática dos grupos sociais em um processo de constante formação”(BRINGEL; VARELLA, 2016, p.
485).
110
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Valorizamos tanto as fontes primárias como as entrevistas e as fotos, mas também
buscamos incorporar as sensações, os cheiros, os sabores, assim como os percalços e
imprevistos. Em termos metodológicos buscamos evitar o que chamamos de “apagamento
sociológico” a partir das propostas da assim, o capítulo é uma apertada síntese do “Relatório
do caminho das águas – Dia após dia”, documento que elaboramos como primeira estratégia
de sistematização dos dados obtidos nas atividades de campo entre julho e agosto de 2018. O
Relatório foi redigido entre novembro de 2019 e março de 2020, obedecendo a uma estratégia
compartilhada entre orientando e orientadora, buscando uma efetiva imersão nos dados de
campo. Neste sentido tentamos construir uma “descrição densa” – sem pretensões
etnográficas – com mais de 200 páginas, que se tornou, na redação final do texto, o substrato
principal para este capítulo.
Valorizamos tanto as fontes primárias como as entrevistas e as fotos, mas também
buscamos incorporar as sensações, os cheiros, os sabores, assim como os percalços e
imprevistos. Em termos metodológicos buscamos evitar o que chamamos de “apagamento
sociológico” a partir das propostas da Sociologia Viva:
Esse fenômeno [o apagamento] - decorrente em geral do poder instituído
pelo domínio dos meios de produção e reprodução de registros - tende à
formação de um erro crônico, ao tomar os vitoriosos dos diferentes e
diversos embates entre as classes como os únicos representantes do
movimento de criação da realidade e assim da suposta verdade.
Definitivamente, a presença e a relevância das pessoas comuns e de suas
lutas na produção da história e formas de organização crítica de seus
interesses precisam ser resgatados, reconhecidos e partilhados, sobretudo
entre os produtores de conhecimento teórico-crítico e entre os membros de
movimentos sociais organizados, em especial as narrativas atravessadas
pelos conflitos que caracterizam a própria luta por sobrevivência, para
manutenção de modos de vida tradicional, para garantia de terra e território,
etc. (RIBEIRO et al., 2018, p. 73–74).

Neste sentido, a sistematização dos dados de campo exigiram uma outra forma de
escrita nesta parte do trabalho, buscando uma correspondência com os desafios da
metodologia escolhida. Não só no sentido de “dar voz” às diversas experiências e percepções
dos atingidos e atingidas durante o trabalho de campo, mas para incorporar, intencionalmente,
uma narrativa em movimento, fluida, e portanto menos formal e mais visceral do campo.
Nosso pressuposto para estas escolhas, que compreendemos arriscada, é o de que a
forma escrita de natureza acadêmico-científica também incorpora distintas facetas da
colonialidade que estamos buscando criticar. Neste sentido qualquer forma de escrita deforma o próprio relato e mesmo compreendendo que a fuga completa deste processo de
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deformação é impossível, tentaremos nos inspirar na própria fluidez das águas, numa chave
decolonial, para construir este capítulo.
Como também propõe a perspectiva da Sociologia Viva, pesquisa de campo deve ser
feita com os cinco sentidos, valorizando a própria experiência sensorial. Uma entrevista
realizada dentro de um carro, por exemplo, incorpora dificuldades e também potencialidades
que não se pode ignorar. Assim como um relato feito às margens de uma obra de engenharia
que destruiu parte de uma plantação de macaxeira incorpora elementos muito distintos de uma
entrevista realizada a quatro paredes dentro de um órgão público.
Desta forma, advertimos que o relato de campo aqui transformado em capítulo para a
pesquisa final está encharcado deste sentipensar (FALS-BORDA; MONCAYO, 2009),
contando conscientemente com a colaboração e articulação entre razão e emoção para
construir sínteses prováveis e achados que poderão ser desdobrados em outros produtos
(GINZBURG, 1989; RODRIGUES, 2005), quer seja como ferramenta de denúncia das
violações quer seja na construção de materiais informativos para colaborar na articulação
destas situações sociais de despojo reunidas em virtude das obras aqui investigadas.
Como citamos na Introdução, neste momento da pesquisa também foi necessário um
novo

processo

de

aprendizagem

acerca

das

ferramentas

de

informação

geográfica/cartográfica, que nos permitiram a elaboração de novos mapas com os caminhos
percorridos e os pontos visitados. Tais mapas são de inteira responsabilidade do pesquisador,
que pela primeira vez de forma mais sistematizada se desafiou a aprender tecnicamente como
utilizar das ferramentas cartográficas, para ajudar a organizar o próprio material de campo –
composto por mais de 40 horas de gravações dentro e fora do carro e mais de 500 fotografias
– mas também para dar materialidade à proposta da pesquisa em movimento, construindo
outros produtos.
Em síntese, esta etapa teve os seguintes objetivos: 1) analisar a situação de ontem e
de hoje dos atingidos, permitindo uma comparação contextualizada entre os atingidos de
Acauã e eventuais outros casos ocorridos ao longo do Canal; 2) compreender o que
permanece inalterado e o que se modificou, em termos territoriais, com a construção da obra,
com especial enfoque na questão hídrica, fundiária e ambiental; 3) observar e dar visibilidade
aos processos de resistência – articulados e organizados ou não – como contraponto crítico, às
vezes “arrancado” pelos “de baixo”.
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Estes objetivos serão perseguidos cronologicamente, seguindo majoritariamente o
próprio caminho percorrido de carro pelas margens do Canal. Esta narrativa do novo caminho
das águas será, portanto, o “fio condutor” desta pesquisa em movimento, buscando cotejar
também as categorias teórico-conceituais já discutidas nos outros capítulos com a realidade
apresentada.
4.1 AS VEIAS ABERTAS DO DESPOJO EM MELANCIA: O RETORNO
Saímos cedo, pela Rodovia BR-230 que liga João Pessoa a Campina Grande, até
chegarmos à nossa primeira parada planejada: a Comunidade de Melancia, no município de
Itatuba. A comunidade de Melancia é central neste relato porque ela representa a junção das
situações que estamos investigando: a comunidade fica exatamente em frente a barragem de
Acauã e também da tomada d’água do Canal Acauã-Araçagi. E nada melhor para se falar de
água como a partir de um lugar chamado Melancia, água cultivada.
Seguindo o percurso até a barragem nos deparamos com uma paisagem rural, com
latifúndios ao redor, e chegamos até as proximidades do Rio Paraíba. Nos ocorreu
imediatamente a memória da fotografia da barragem que fundamentou a construção do
projeto de pesquisa. Buscamos reproduzir esta imagem mais uma vez, ao vivo. Tratava-se de
“duas cercas”: uma cerca de arame farpado, que delimita a “terra da barragem”, resultado do
processo de desapropriações de interesse social que retiram o acesso dos camponeses e
ribeirinhos às margens do Rio Paraíba; e a outra “cerca de concreto”, enorme, a própria
barragem, que (de)limita o fluxo natural do Rio Paraíba.
Duas cercas físicas, muitas ideias na cabeça. A imagem abaixo se apresentou para o
doutorando e para sua orientadora. Paramos um pouco para ver como estava a capacidade de
armazenamento no vale que é desenhado naturalmente para que o Rio possa seguir seu fluxo.
Do outro lado, a Barragem de Acauã:
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Imagem 5 - A Barragem de Acauã e os dois cercamentos: da terra e da água

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Como mostra a imagem, o nível da água não estava alto, mas ainda assim uma
quantidade considerável de água estava represada. Importante lembrar que esta região passou,
nos últimos anos, por períodos prolongados de estiagem (pelos menos de 2012 até 2017), fato
que causou, inclusive, o reaparecimento dos cemitérios que já discutimos no capítulo 2.
Muito próximo do local onde foi feita esta fotografia está o início da Comunidade de
Melancia e a casa de Jeremias. Esta foi a nossa primeira parada para colher depoimentos e
compreender os dois contextos comparativamente: desde a época da construção da barragem,
com suas consequências e resistências que ainda perduram até a construção do Canal, em
virtude da proximidade da Comunidade de Melancia com a tomada d’água da obra.
Jeremias é um dos mais antigos militantes do MAB que conhecemos, ainda no
contexto do Relatório de Violações de Direitos Humanos do estado da Paraíba em 2009, do
Seminário Terra-Território de 2010 e do Tribunal Popular da Terra em 2011, ou seja, nos
tempos de extensão universitária e movimento estudantil, conhecendo a assessoria jurídica
popular.
Afastado das atividades específicas do MAB, Jeremias continua como uma liderança
local importante na comunidade de Melancia e também é da ASA - Articulação do Semiárido.
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Como intelectual orgânico, sua participação na pesquisa de campo foi fundamental, inclusive
pela elaboração de um mapa que nos ajudou a compreender mais do novo caminho das águas.
A situação de sua família é peculiar, e por isso dedicaremos uma parte substancial
deste capítulo para retratar sua história. Como citamos no capítulo 2, os atingidos de Acauã
foram completamente expropriados e expulsos de suas casas, e suas áreas produtivas às
margens do Rio Paraíba foram alagadas pela construção da barragem. No caso da família de
Jeremias, uma parte da área onde eles produziam antes da barragem não foi alagada, mas seu
acesso foi inviabilizado porque elas ficam “do outro lado do Rio”.
Diante deste fato – e não tendo outra área em que pudessem produzir, dadas as
condições em que ocorreram as desapropriações sem garantia de acesso à terra e à água – não
restou alternativa àqueles camponeses senão utilizar canoas para “levar os bichos” de um
lado a outro do Rio, para pastarem. Ao final do dia, retornam juntos para casa, os criadores e
os animais. As gravações dão conta, diversas vezes, dos berros das cabras e dos bodes que
estavam praticamente “dando a entrevista” junto com seus criadores.

Imagem 6 - As cabras e bodes em frente à casa do pai de Jeremias

Fonte: Acervo da Pesquisa de campo, 2018.

Esta condição de expropriação ocorrida com Jeremias e sua família confere um
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interesse sociológico particular à sua entrevista. É uma singularidade que pode ajudar a
explicar o contexto geral, pois expressa não só a contradição anterior da expropriação na
época da barragem, mas a continuidade dos cercamentos mesmo após 20 anos, um dos
elementos centrais que buscamos examinar nesta pesquisa. Por outro lado, a situação de
campesinidade de Jeremias e sua família também expressa a potencialidade das ações de
convivência com o semiárido e da criatividade camponesa para superar situações de
dificuldade, conferindo um certo lastro econômico para reprodução da vida que não ocorre em
outros casos.
Longa foi a conversa no terreiro da casa. A sua casa, do seu irmão e a casa do seu pai
são conjugadas na parte de trás: uma típica casa de família no interior do Nordeste, em que os
terreiros (quintais) são vias de comunicação direta entre uma casa e outra, pelos fundos. A
visão privilegiada de Jeremias sobre diversas situações de conflitos se somava à resiliência de
sua família que, em condições bastante adversas, criam seus bichos e mantêm uma produção
importante de derivados do leite, sobretudo queijo e manteiga. Aliás, o cheiro de manteiga no
fogo preparado por sua mãe perfumava o ar e fomos adentrando o terreiro das três casas, que
compartilhavam os fundos.
Escutamos conjuntamente Jeremias e os relatos de Seu Biu 111, atingido pela
Barragem de Acauã, agricultor e criador de bodes e cabras. Relatou as dificuldades que estava
enfrentando, que se somaram às dificuldades históricas da época da barragem, decorrentes de
um contexto de maior controle das águas. Seus animais ficaram sem acesso à água da
barragem, por problemas “tanto com um fazendeiro quanto com a AESA” (Agência Executiva
de Gestão das Águas). Narrou um pouco das dificuldades para conseguir fazer seus bodes
beberem água e pastarem na área do outro lado do Rio:
Seu Biu - A gente não cria gado lá porque não tem por onde ir, a gente não
tem por onde passar esse gado, entendeu? […] A terra da gente lá, a gente já
botou pra definitivamente criar cabra porque a gente na cabra vai na canoa e
volta, né.
Pesq. - Ah, então vocês está levando as cabras na canoa?
Seu Biu - É, leva na canoa, num tem por onde ir.
Pesq. - Mas a cabra bebe água aonde? Na represa?
Seu Biu - Bebe na barragem.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018)

Jeremias interrompe seu pai, pedindo para que ele explique melhor sobre essa
possibilidade de acessar a água da barragem para os bichos. Segundo ele a possibilidade de
Recebi a informação de Jeremias que o Seu Biu infelizmente faleceu no dia 05 de maio de 2020. Além de
nossas condolências à família, gostaríamos de dedicar esta sistematização em sua memória, por toda a luta e
resistência como camponês atingido pela Barragem de Acauã na Comunidade de Melancia.
111
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acesso à água só se deu depois de instaurarem um conflito, que envolveu outros sujeitos, em
especial a AESA e o Ministério Público Federal.
Jeremias - Mas porque que pode beber na barragem, pai?
Seu Biu - Agora pode, mas, quando a gente foi lá, fizeram uma cerca... aí a
gente foi com Francisco falar com o Presidente da Aesa.
Jeremias - Não pai, primeiro eles veio com a polícia aí proibir as pessoas de
pegar água.
Seu Biu - Eu sei, mas a gente num foi lá pedir…? E quando a gente chegou
lá, ele disse que a gente num tinha direito a acesso da água.
Jeremias - Ele é quem?
Seu Biu - Presidente da Água. [Ele disse que] tinha que ter uma cerca lá.
Disse assim: "Ói, aquela terra que vocês tão achando que é de vocês não é,
porque quando a barragem encheu o governador fez um documento, uma
escritura como a terra pertence ao Estado, aí vocês tem que passar uma cerca
lá... [então vocês] traz as cabras da água e rapidinho bota pra trás, porque as
cabras num pode permanecer ali…". Aí eu disse, “mas doutor, como é que eu
vou dar água a 300 cabras, botar as cabra pra beber na beira da barragem, e
botar ligeiro pra trás? Tem condição, não senhor…”. E foi luta viu, senhor?
Pra ele consentir, a gente fechar a cerca pra barragem, foi luta. […] Aí o
Procurador fez uma zuada lá, pra ele dar um documento... porque quando a
gente assistiu [a reunião], eu disse lá a ele: “Mas lá a gente teve uma reunião
lá com o rapaz que fez a ‘denização’, um tal de Dr. Gilberto, e ele disse que
todo proprietário quando a barragem enchesse ele perdia as terras, mas todo
o tempo que a barragem secasse, fosse secando, a gente fosse acompanhando
nossas linha, pra dentro da barragem. […] Aí ele deu uma risadinha e disse
“Não, mas num é assim não”, […] Aí eu sei que Dr. Godoy [Procurador],
com muito jeito, pediu pra fazer um documento – eu tenho o documento ali –
de que a gente tinha que ter acesso à barragem, e o documento tá ali… Aí ele
disse: "Ó, [quando] a barragem for secando você vai levando a cerca, agora
quando a barragem for enchendo, você vai tirando a cerca de volta”. Porque
lá não é seu, ele falou umas três vez: “Lá não é seu”, foi o presidente da
AESA, um tal de Pedro, técnico lá. (JEREMIAS E SEU BIU COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018 - grifos nossos).

Esse processo a que Seu Biu se refere decorre das imposições sobre os limites para
utilização das águas da barragem, conforme a capacidade (nível) de armazenamento, para
permitir a dessedentação animal, que como vimos é um tipo de uso prioritário na legislação
sobre recursos hídricos. Trata-se de processos de despojo decorrentes da construção da
barragem que permanecem produzindo seus efeitos continuadamente.
As dificuldades desses camponeses – que só podiam acessar um pedaço de terra para
criar seus animais do outro lado do Rio por conta da construção da barragem – foram portanto
agravadas, pois se viram na situação de não poder mais acessar a água do outro lado do Rio
(depois de já terem que trazer seus bichos dentro de canoas para pastarem). Estavam sendo
proibidos pela Agência de Águas e pressionados pelo fazendeiro para que “eles não passassem
a cerca”.
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O trecho acima também ressalta a participação tanto do Movimento de Atingidos por
Barragens quanto a intermediação junto ao Ministério Público Federal, nesse caso, para
colaborar com uma “conciliação”, a fim de permitir que Seu Biu e família pudessem acessar a
água, independente do nível e capacidade armazenada, mas mantendo uma lógica de
restrições. Mantêm-se as cercas, com algumas concessões importantes à reprodução daquele
campesinato em virtude da pressão política e participação do MPF, portanto.
A “chegada das águas” impôs um processo de desordenação territorial e
desterritorialização para os camponeses, rompendo tanto com seu uso comum das terras e
águas quanto com o próprio acesso anterior às áreas onde reproduziam suas condições de
existência. A conversa também nos permitiu entender a questão das desapropriações na época
da barragem de Acauã, a partir da visão dos atingidos.
Seu Biu e Jeremias relataram o contexto das negociações sobre a questão das
desapropriações e os valores ofertados:
Seu Biu - Onde a gente fomo indenizado do outro lado, fizeram uma reunião
em Itatuba, e todo proprietário foi, quando chegou lá, o homi disse: "Ó, a
indenização de vocês não é boa".
Jeremias - 211 reais por hectare.
Pesq. - E quanto é que valia a terra aqui?
Seu Biu - Era mais né... ele pagou do preço que ele quis pagar, e a terra
“baixa” era 400 [reais] 112. O povo já tava vendendo a 2000 reais há muito
tempo.
Jeremias - Mas na verdade a terra baixa que a gente tinha era nas vazantes,
11 hectares de vazante eles não indenizaram, onde a gente tinha produção de
fruta, verdura, capim... era “da marinha”… […]
Pesq. - O senhor lembra quanto o senhor recebeu? […]
Jeremias: Na verdade foi 3 herança que pai recebeu, foi 26 hectare de terra, 5
casa e [com o dinheiro] num deu pra fazer 1 casa, homi.
Seu Biu - Eu sei quanto deu, eu recebi um cheque de 9 mil e 600 [reais], e
outro de 5200 e “tchau”. […] Aí depois eu recebi da terra: 3 mil e pouco…
[Só] pra comprar um chão de casa aqui, foi quase a indenização de 26
hectares, foi 1200 o chão de casa.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018).

Ao explicar que “a área era da marinha”, na verdade, os atingidos estão se referindo
ao procedimento de delimitação da área pública decorrente da desapropriação – chamada de
“terrenos de marinha” na legislação. Estas áreas ficavam às margens do Rio Paraíba e eram

Terra baixa era a terra mais próxima das águas do Rio, ou seja, as terras de vazante. Nos procedimentos de
desapropriação, em geral, faz-se uma avaliação diferenciada das terras altas e terras baixas, com valores
distintos. No entanto, no caso de Acauã, ambos os valores foram considerados irrisórios. Voltaremos ao tema das
desapropriações no capítulo final da tese, quando apresentaremos a versão do negociador do Governo do Estado
responsável tanto pelas desapropriações relativas à Barragem quanto ao Canal Acauã-Araçagi.
112
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utilizadas pelos camponeses e ribeirinhos a partir de um uso comum ou comunitário, já
discutido no Capítulo 2.
As áreas legalmente consideradas públicas – como terras devolutas ou não – por
óbvio não foram indenizadas pelo Governo do Estado na época da Barragem de Acauã.
Aproveitamos para perguntar sobre a questão das fazendas nas proximidades da Comunidade,
para entender o “antes e o depois” da barragem.
Pesq. - Tem muita fazenda por aqui por perto?
Jeremias - Só fazenda.
Pesq. - Mas era assim também antes?
Jeremias - Não, cada um tinha seu pedacinho de terra, né. Mas só que terra
de pobre, é pouca... aí a maioria das terra era de herança e perdeu tudo. Eles
num indenizaram terra de herança, não. Só indenizava quem tinha título da
terra. [...] Perdeu geral.
Pesq. - Nem ganhou a casa de placa?
Jeremias - Não, a casa eles dava [...]
Pesq. - E os agregados que morava na fazenda?
Jeremias - Ganhava casa também, se o patrão desse.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018)

Seu Biu trouxe os documentos que demonstravam os valores que tinha sido pagos a
ele a título de indenização pela terra nua e pelas benfeitorias: “Ói, esse aqui foi o segundo, tá
vendo aí, 5.675 reais, e o primeiro foi esse aqui ó, 9.603 reais… na carteira, ele [o documento]
já andou tanto “mais eu” isso aqui, viu… E mostrou os canhotos das indenizações pagas a ele:
Imagem 7 - Exemplo de canhoto – Indenização da Barragem de Acauã

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.
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Tais valores eram motivo de muita indignação por parte de todos os moradores da
casa. Isto porque, segundo os entrevistados, as terras deles eram muito boas para produção,
além de representarem “terra de herança”.
Apontamos na entrevista que os valores que eles receberam ainda poderiam ser
considerados altos, comparados com outras situações que conhecíamos sobre a barragem em
virtude das atividades de assessoria jurídica popular. E eles responderam: “É porque era muita
casa e muita terra. A gente tinha cinco casa, tinha casa de tijolo, garagem... […] uma vazante,
só a vazante valia 20 mil. […] Tinha cocheira, curral… […] Quantas cabeça de gado tinha,
pai? - Ah, tinha muito!” (JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018).
A mãe de Jeremias, ao fundo preparando a manteiga, se insere na conversa e completa o
relato:
A casa da minha mãe, mesmo. Era uma casa grande, de tijolo, com duas
cisterna, uma casa de calçada, combogó, aí meu irmão ele recebeu, parece
que era 1.400 dessa casa, e a do meu irmão só valia 700, a merma casa
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018).

A síntese desses procedimentos, pensada a partir dos atingidos, é dada por Seu Biu.
Em sua forma simples, direta e com uma moralidade camponesa sobre “o que é o certo” que
impressionava: “Agora o que não me agradei até hoje, num chega na ‘cachola’, é esse negócio
de você chegar e você ser o chefe...”. E completa:
Eu só fiquei com raiva de uma coisa, pelo seguinte... Porque ói, [se] eu tenho
minha casa, a pista vai passar aqui, né, tem que derrubar... Mas, num tem que
chegar uma pessoa pra comprar a minha casa, a mim?, [Perguntar]: "Quanto
é a casa?", "É 50", "Não, eu vou dar 40, etc", "Não, num vendo, homi, vou te
dar por 45..." [retratando uma negociação de compra e venda]. Mas não.
Chega, [batendo palma], ei cidadão, quero por favor medir sua casa, aí
entrava, media a casa... E aí? […] Isso é jeito, senhor? Não, não é jeito,
não. A gente tinha que discutir, porque eu comprei o chão aqui foi 1000
reais na época… [...] Isso era pra discutir, chegava o avaliador e vinha
avaliar a casa comigo, num é ele avaliar só por cabeça dele não. [...]
naquela época de 1998, 1999, o povo tava tudo quebrado, sabe? Num morria
porque não chegou a hora… […] Por causa que veio 95, 96, 97, 98 e 99 sem
chuva, né. [...] Inda veio o governo pra roubar o povo nesse sentido.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018)

A situação fundiária é profundamente complexa e influenciada por esse contexto de
violações de direitos humanos já relatado. As memórias vivas do processo são resgatadas por
parte dos atingidos, mesmo quando eles se referem à titularidade da terra anteriormente à
barragem e a comparam com a situação atual.
Perguntados sobre a questão da titularidade da terra que foi desapropriada pelo
Estado, os entrevistados responderam que até hoje pagam o Imposto Territorial Rural (ITR):

222

Pesq. - O senhor assinou o acordo (para) que a terra não fosse sua?
Seu Biu - Não. Assinei não. Porque quando a gente recebeu a indenização,
Dr. Fulano disse que depois a gente ia ser - todo proprietário - chamado pra
Umbuzeiro, pra desmembrar a parte que a água cobriu, mas até hoje eu
nunca fui… Eu num era pra pagar ITR mais.
Pesq. - E o senhor paga ITR113?
Seu Biu - Pago. […]
Pesq. - A área total do senhor, pra essa conta do ITR, é de quanto?
Seu Biu - Era 65 ha, mas só que a barragem, ele disse que pegou 18 ha, ele
disse que pegou 18, se é 65 menos 18 ficou 47 hectares.
Pesq. - E o senhor paga ITR sobre os 47 ou sobre os 65 hectares?
Jeremias - Sobre os 65.
Seu Biu - Eu tou pagando a terra que mantém dentro da água.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018)

Ou seja, seguindo os relatos de Jeremias e seu pai, eles pagam o Imposto Territorial
Rural por uma terra que já foi desapropriada pelo Estado e que está debaixo d’água. Situações
fundiárias como essas, de completa des-ordenação territorial e insegurança, são recorrentes
em outros relatos presentes no Processo Administrativo sobre a barragem de Acauã e
demonstram como a flexibilidade e falta de procedimento no regime de desapropriações
produz distorções (estas questões serão aprofundadas, a partir da construção do mapa de
conflitos, no capítulo final da tese).
E Jeremias completa, apontando a questão da ampliação do controle e fiscalização
por parte da AESA: “Os meninos que plantava as hortas ali na frente, a polícia veio com o
cabra da AESA e destruíram tudo, homi” (JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE
MELANCIA, 2018). A informação relevante é que esta ampliação do controle e fiscalização
se deu exatamente após a chegada das obras do Canal.
Como já afirmamos no capítulo anterior, a modernização da gestão dos recursos
hídricos é a contra-face do processo de cercamento das águas e tem como marco principal a
“nova época” ligada à construção do Canal. Relatam como a AESA determinava o uso da
água:
Jeremias - E ainda nem podia a gente tirar a água pra botar noutro canto. E
nem podia dar água pros bicho em outro canto, com motor.
Pesq. - Mas quem impedia?
Jeremias - A AESA, com a polícia. De madrugada eles já tavam aí nos motor
do povo.
Pesq. - Apreendeu os motores do povo?
Jeremias - Levando, multando.
Pesq. - Isso foi em que ano, Jeremias?
- Na mesma época do Canal, naquela confusão lá.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018)
113

Imposto Territorial Rural.
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Um intervalo para a contextualização rápida sobre “aquela confusão lá”. A confusão
a que Jeremias se refere exatamente ao momento inicial de construção do Canal, após a
assinatura da ordem de serviço, em que houve muitas detonações, ou como eles se referem,
“na época dos tiros”.
Isto ocorreu para abrir uma fenda profunda nas rochas, exatamente em frente à
Comunidade de Melancia. O objetivo: desviar o curso das águas para a “tomada d’água” do
Canal. Como vemos na foto a seguir, o Rio Paraíba está ao fundo e segue seu curso para o
lado esquerdo, onde “encontra” a parede da barragem. Na foto é possível observar “a
fundura” e o comprimento da tomada d’água. A imagem não dá a exata dimensão da
profundidade até a tomada d’água, mas seguramente estamos a uma altura equivalente a um
prédio de três ou quatro andares em relação ao chão.
Imagem 8 - Tomada d'água para o Canal - Comunidade de Melancia

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.
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A “confusão” se deu diante de várias denúncias de casas que estavam sendo afetadas
pelas detonações, somadas aos relatos de problemas de saúde em virtude da quantidade de
poeira que estava sendo levantada; soma-se a isso, a conjuntura de total desconhecimento da
população que vivia ao lado da obra sobre o seu cronograma e andamento. Desta forma foi
organizada uma espécie de Audiência Pública na Comunidade de Melancia, na sede da Igreja.
Esta foi a audiência que participamos, como assessor jurídico popular, em dezembro de 2012,
e a que fizemos referência na Introdução da pesquisa.
Após essa reunião, a caixa d’água foi substituída e foi criado um “procedimento de
segurança” para retirar as pessoas de suas casas no momento das detonações, como forma de
“diminuir os possíveis impactos”. Vários acordos, no entanto, foram descumpridos e uma
conjuntura de várias ameaças se estabeleceu. O segundo canto de Acauã, aqui, se apresenta
com a concretude típica da coerção e da criminalização. Uma conjuntura equiparável a um
cenário de guerra, segundo Jeremias
Na obra do Canal, a polícia veio pra tirar as cercas, pra tirar as hortas, pra
tirar tudo, animais, tirar o acesso das pessoas. […] no tempo do Canal
também, no tempo que as pessoas não queriam sair das casas por causa das
detonação, aí eles botaram esse povo armado, fazendo toque de recolher, até
casa de prostituição, começaram a abusar das meninas por aí... aí mermo
assim o povo começou a resistir... aí eles contrataram a polícia para vir tirar
o povo das casas pra detonar e acabar [com] as casas do povo. […] Aí eles
pegavam as pessoas com a polícia e jogavam, botavam no ônibus, outros
num queriam entrar no ônibus, iam a pé, a polícia “tangendo” que nem
“tange” animal, aí botavam lá num lugar que eles chamam de prainha, lá
onde tem umas cabra que dorme ali. Aí explodiu, aí depois que passava a
explosão a polícia liberava, aí eles voltava, aí lá dava uma pipoca, um
cachorro-quente ao povo (JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE
MELANCIA, 2018).

O relato é bastante importante porque confirma o que vimos apresentando desde o
início da pesquisa. Como efeito da construção do Canal, ampliou-se o controle – e a repressão
– sobre os atingidos que dependem do acesso às águas do Rio. Jeremias havia explicado, antes
mesmo de iniciarmos as gravações, que na época da construção do Canal havia sido liberada
uma grande quantidade de água para viabilizar a própria obra e detalhou para nós, a partir do
contexto dos “tiros”, o que ocorreu nesses momentos iniciais, fato que confirma nossa
hipótese sobre a existência mas, sobretudo, sobre a ampliação dos cercamentos das águas após
a chegada do Canal:
Jeremias - Quando eles fizeram o Canal que soltaram [muita] a água, aí
viram que tinham feito merda e começaram a vim pra cima do povo, pra
proibir que o povo pegasse a água... eles soltaram a água e queria justificar
nas costas do povo. […] Soltaram a água pra justificar a construção do
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Canal, aí a gente que plantava, como as outras pessoas que plantava horta, aí
vieram com a polícia proibir as pessoas de plantar, proibido tirar água.
[Segundo eles] a água não era pra cá não, a água era pras cidades pra baixo
[a jusante]. […] essa água na verdade vai Rio abaixo, e as cidades ribeirinhas
usam ela, e mais Itatuba, Ingá, Serra Redonda, Juarez, Mogeiro... todo
mundo menos a gente.
Pesq. - Com a construção do Canal, então, teve muita saída de água daqui?
Jeremias - Foi, soltaram 66 milhões [de m³] em 2011, justificando que ia ter
um volume de chuva igual ao de 2011 [em 2012]. Porque 2011 aqui as
barreiras tudo despencou [encheu] de água... Aí num teve chuva em 2012,
não. Mas pra construir, pra fazer a fundação [do Canal], […] eles tiveram
que fazer uma fundação até lá embaixo, uns 3 metros de fundura, e tiveram
que soltar mais 25% da capacidade. Aí depois a gente foi proibido de usar a
água porque a água era pra cidade não era pra nós…
Pesq. - Quando é que foi que eles começaram a botar polícia para não passar
pra lá?
Jeremias - Depois de 2013, depois desses eventos todos é que a polícia veio.
Pesq. - Quer dizer que a história recente de Acauã é essa que começa a surgir
com o Canal.
Jeremias - Porque se a história da barragem era uma desgraça, aí
quando veio o Canal ficou pior.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018 - grifos
nossos).

Ainda que estivéssemos no primeiro dia das atividades em campo, iniciar pela
Comunidade de Melancia e pelos relatos da família de Jeremias nos permitiu compreender
essa dialética entre passado e presente, entre Barragem de Acauã e o Canal Acauã-Araçagi.
Se existe algum lugar físico que materializa o segundo canto de Acauã, sem dúvida, é
a Comunidade de Melancia, por isso chamamos este início de relato de “as veias abertas do
despojo”. Os relatos deste primeiro dia de viagem no caminho das águas apontam essa
situação de transição entre os antigos e os novos cercamentos decorrentes das obras hídricas.
Antes de adentrarmos nas discussões sobre o Canal e sobre a Transposição do São
Francisco escutamos com atenção seus comentários sobre as políticas públicas do Governo
Lula. Neste trecho da entrevista é possível compreender com mais detalhes a complexidade da
relação que eles estabelecem entre cidadania, produção e consumo e as possibilidades de
acesso à políticas públicas alternativas para a melhoria da renda e da garantia da produção de
subsistência
Seu Biu - O povo foram criar [ganhar] um pouquinho depois que entrou
Lula, né?
Jeremias - Até 2004 aqui era muita fome. A gente ia pro outro lado, era o
pessoal passando fome aqui.
Seu Biu - E tem uma coisa, primeiramente Jesus, e tem que agradecer o
governo de Lula, que queira ou que não queira, viu Dona? Desculpe, que eu
não tenho nada a ver com isso.
Pesq. - Que é que mudou com governo de Lula?
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Seu Biu - O que mudou? Que ninguém tinha nada e hoje todo mundo tem, às
custas do governo de Lula. Tou dizendo a senhora. Porque quando ele falava,
que “todo dia da feira, o pobre ia ter o dinheiro da feira”, eu zombava. Eu
dizia: "Mas esse ‘filadaputa’ vai mandar o dinheiro pro cara fazer a feira?".
Você tá entendendo? Mas, cidadão, depois que ele começou, ói, fazer a
escada, apois todo mundo num tinha o dinheiro da feira mermo?
Pesq. - Como é que ele te ajudou?
Seu Biu - Ah, me ajudou em muita coisa. Me ajudou em muita coisa, dona!
Dona, na época eu num tinha uma bicicleta, depois do governo de Lula eu
comprei uma mota, hoje eu tenho dois carros, isso tudo foi a custa do
governo de Lula, porque deu espaço pra gente fazer, trabalhar. E os outro,
num dava. Ói, eu me lembro, no tempo de Fernando Henrique eu tava pra
comprar uma casa, eu levei 100 mil conto, botei no banco, quando eu
cheguei lá, com 30 dias tinha 200 [mil]. Ele me matou, Dona Maria! Ele
num me enricou não, ele me matou, entendeu? Eu levei uma carga de
galinha pra Itabaiana comprada a 100 reais, ainda hoje eu me lembro,
quando cheguei lá vendi a 200 conto. Eu disse: “eita, eu vou enricar...”
Quando eu cheguei aqui, ninguém vendeu a 200 mais. E cadê meu ganho?
Tá entendendo? […] Aí Lula, não, ele segurou ali, Dona Maria, e a gente
ganha 100, é 100 viu. Ganhava 100 conto, era 100 conto.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018)

Jeremias comenta ao fundo esse relato do seu pai, apontando programas e políticas
para os pequenos que deram certo: “Programa Compra Direta, Programa de Aquisição de
Alimentos… […] PAA, PNAE, a gente vendia na agricultura familiar…”.
E continua dando exemplos de como as políticas voltadas para a agricultura familiar
quando ligadas à atuação comunitária e a produção camponesa trazem importantes benefícios
mesmo num contexto de violações de direitos humanos decorrentes da construção da
barragem. O exemplo do mutirão é representativo da força comunitária que pulsa mesmo nos
contextos mais difíceis, que é importante destacar:
Jeremias - A gente tinha uma organização de criadores aqui, a gente levava
os frango nosso, que a gente criava, aí quando era dois dias depois os frango
chegava para as criança comer. Fantástico. Quer dizer, a própria mãe, que
cuidava da galinha, que abatia aqui, era tudo aqui em casa, o mutirão,
por aqui a gente fazia o mutirão, abatia em mutirão, criava em mutirão,
vendia em mutirão, lavava. Quando chegava lá na escola, no lugar de
entrega, no outro dia, a menina ia lá comia da própria galinha. Isso é uma
coisa fantástica.
Seu Biu – E as linhas de crédito do PRONAF. Quem já viu pobre pegar
dinheiro em banco? E pagar com desconto, a perder de vista? Todo mundo
tinha uma cabrinha, tinha uma vaquinha… […] Foi muito bom o governo de
Lula, muito bom. Pessoal num tinha nada na vida, fazia um empréstimo pra
comprar… 1.500 reais, pra comprar duas vacas, na época, aí tinha dois anos
de carência. Quando a senhora ia pagar, só pagava 750. Dona Maria,
entendeu?
Jeremias: Num precisa nem ser economista.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018 - grifos
nossos)
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As análises dos camponeses, na nossa avaliação, não se encaixam propriamente nem
nas descrições acadêmicas sobre o mero “assistencialismo do Bolsa Família” nem nas visões
românticas e acríticas sobre “as maravilhas daquele ciclo virtuoso” e por isso são dignas de
nota.
Com a tarde caindo, o calor diminuindo, nos aproximávamos da parte final da
entrevista na casa de Jeremias e sua família. Mas buscamos, por fim, colher sua avaliação
sobre a Transposição do São Francisco, já que ele conhecia informações detalhadas sobre o
tema, conhecia a região e já havia participado de diversas atividades que tratavam do tema,
sobretudo em virtude da sua participação no MAB, na ASA (Articulação do Semiárido) e o
contato com as tecnologias sociais.
Estas experiências faziam de Jeremias um informante privilegiado também sobre as
alternativas possíveis, dentro do debate sobre convivência com semiárido, partindo da
realidade de Acauã para entender a questão do Canal.
Assim, ele explicou que falaria naquele momento a partir do que ele já tinha
defendido em Brasília, num debate em que foi convidado para falar sobre “a questão das
grandes obras hídricas” no Nordeste. Ele disse: “Ói, vocês tão falando do jeito de vocês e eu
vou falar do meu" (JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018). Não
imaginávamos o que estaria por vir.
Quando perguntado “Para onde vão essas águas?” Ele sentou no chão e desenhou
com carvão um mapa. Esse mapa acabou sendo uma chave de compreensão do novo sentido
do caminho das águas, indicando uma apropriação das elites agrárias sobre o projeto do
Canal. E defendeu a sua teoria sobre o caminho das águas.
Sigamos o seu raciocínio. Primeiramente o mapa. Tentaremos escrever as palavras
que estavam escritas no mapa e que se referem aos principais “destinos” das águas da
Transposição, na opinião de Jeremias, tanto no Eixo Norte quanto no Eixo Leste da
Transposição:
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Imagem 9 - O mapa de Jeremias sobre os novos caminhos das águas
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Fonte: Acervo da Pesquisa de campo, 2018. Editado pelo pesquisador.

No mapa, Jeremias explicava as informações que tinha sobre o Eixo Norte, que vai
até o Açude Castanhão, no Ceará. E do Eixo Leste, que chega na Paraíba através de MonteiroPB, segue até o Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) e depois chega a Acauã. Agora com o
Canal, iria até Araçagi. Na posição dele, haveria uma “bifurcação” que levaria água para o
Rio Grande do Norte “a partir de Sertânia até o Rio Grande do Norte”, partindo do Eixo
Leste. Os interesses estratégicos da Transposição, em ambos os eixos, passariam diretamente
pelo fortalecimento do agronegócio na “região do Apodi” nessas três partes, que ele dividiu
em “alto, chapada e baixo Apodi”. Desenhando no chão e explicando, nosso entrevistado
afirma:
Jeremias - O Canal da Transposição ele sai lá do Rio São Francisco, [e]
quando chega em Salgueiro ele faz isso, né? Esse Eixo aqui [Norte], ele vai
pro [Açude] Castanhão. Aí vem o Eixo [Leste] até Monteiro, vem um que sai
aqui em Acauã e um que segue pro Rio Grande do Norte […]. Pois,
Castanhão [no Ceará], é a segunda maior barragem do Nordeste, né. Essa
daqui [do meio] eu acho que, num sei como é o nome daquela barragem
grande lá do Rio Grande do Norte. E aqui, passa em Acauã, em Araçagi.
Como é que tu explica água salobra, indo para onde tem água doce? Como é
que tu explica água daqui pra vir pro Castanhão, que é segunda maior
barragem do Nordeste…? Ceará é o primeiro lugar em acumulação de água
no Nordeste, Paraíba é o segundo, Rio Grande do Norte é o terceiro, como é
que você explica trazer água pra cá? Isso a gente disse numa reunião com
Lula, disse "Ói, vocês tão construindo um elefante branco". Vamos lá: O que
é que tem aqui, que interliga isso aqui? Aí é onde tá o segredo da história,
né... O Canal da Integração sai daqui do Castanhão e eu tenho vários amigos
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aqui no meio que tá processada por tirar água com tambor […] Aí eu disse
ao cara: "Cinturão verde? Ó aqui ó: no Castanhão, mais de um bilhão de
metros cúbicos de água, o Canal vai levar água pro Castanhão pra resfriar
minério de ferro aqui no Porto do Pecém... Qual a explicação de mais essa
água pro Castanhão? Qual a explicação de água pra sair em Acauã, que num
tem utilidade nenhuma levar água salobra pra onde tem água doce? Araçagi
tá cheia de água doce... Porque é que vai colocar água salobra lá?
Pesq. – Então você acha que aqui no Açude Castanhão é pra resfriar minério,
e ali [no Eixo Leste], é pra quê?
Jeremias - Então, não, aqui não é pra resfriar minério não, esqueça isso
aqui, isso aqui é o que já tem lá... A questão é o que tem aqui [se
referindo a Apodi]? Qual o estudo daquela mulher lá, sobre os
agrotóxicos, que esqueci até o nome daquela cientista.
Pesq. - Raquel Rigotto?
Jeremias - Raquel, Raquel Rigotto, isso! O que é que diabo tem aqui que ela
tá estudando, documentando aqui, ói. Alto Apodi, Chapada e Baixo Apodi.
Produção agrícola de massa!
Pesq. - Fruticultura?
Jeremias - Fruticultura irrigada. Tá a França, tá o Japão, tá a Suíça, tem um
monte de gente aqui, ó. […] Num tem lógica isso aqui, meu irmão. O cara lá
da Universidade quer justificar essa p… aqui, o cara lá do Ceará,
professor… […] Isso é Alto Apodi, é tudo Apodi aqui, da Chapada ao
Baixo Apodi. Parte dessa água do Eixo Norte já abastece o Alto Apodi,
aqui no Rio Grande do Norte já abastece a Chapada, e aqui Araçagi já
tá mais perto do Baixo Apodi.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018 - grifos
nossos)

Através da sua visão, como atingido, camponês e intelectual orgânico, Jeremias
produz uma análise muito interessante e diferenciada sobre “o novo caminho das águas”. Sua
hipótese é que as águas da Transposição seguiriam o caminho no Eixo Norte para chegar até
as áreas de fruticultura irrigada na Região do Apodi, Rio Grande do Norte, passando também
pelo Açude Castanhão no Ceará. Por outro lado, o Eixo Leste, ainda que por caminhos
diferentes, também chegariam “pelo menos perto do Apodi”, na “chapada” ou no “baixo”
Apodi. Para ele, portanto, até o Canal Acauã-Araçagi, que é muito distante da região do
Apodi, estaria sendo planejado para a fruticultura irrigada.
Ao afirmar que “é tudo Apodi”, o que Jeremias produz, na verdade, é uma
interpretação das mais sofisticadas, mesmo sem o conjunto de informações que nós havíamos
já coletado em todo o processo de pesquisa durante quase três anos até ali. Produz uma síntese
que guarda o essencial: seguir o rastro das forças e ações do Capital para entender o novo
caminho das águas. Informamos a Jeremias, a partir das entrevistas realizadas nos dias
anteriores, que havia outras partes – abertas e fechadas – ao longo do Canal, que estavam
próximas à região onde se produz mais cana-de-açúcar, no Litoral Norte do Estado da
Paraíba. E ele responde:
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Sim, é isso que eu tou dizendo: até Araçagi eu não conheço como é que tá
funcionando, entendeu? A partir de Araçagi é uma região propícia da
produção de cana mesmo, agora daqui pra lá, o que eu conheço, até mais ou
menos a região de Gurinhém, num tem nada meu amigo, num deixaram uma
torneira (JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA,
2018).

Ainda que o mapa de Jeremias contenha algumas pequenas “imprecisões” – por
exemplo, a questão da bifurcação do Eixo Leste em direção ao Rio Grande do Norte não está
no Projeto da Transposição – as suas ideias gerais são centrais e servem de inspiração, pois
indicam uma metodologia de mapeamento, a contrapelo: entender a “lógica” do caminho das
águas a partir do que já existe, mas buscando “antecipar” alguns movimentos do Capital,
ligado sobretudo ao agrohidronegócio.
Jeremias concluiu sua teoria sobre o caminho das águas trazendo novamente
elementos de comparação entre o que ocorreu – e o que está ocorrendo – no Ceará e Rio
Grande do Norte, como uma espécie de “exemplo que vem de cima” – nos dois sentidos, tanto
em relação ao mapa do Nordeste quanto em relação ao movimento que é planejado “pelo
Estado” e “pelo Capital”. Sobre a barragem de Araçagi, sua avaliação é similar à que foi feita
pelo representante da ASPLAN, sobre a disponibilidade hídrica naquela região:
[…] Agora, como é que Araçagi, que tá é cheio permanentemente, como é,
pra quê, levar água pra quê? Pra abastecer rede hoteleira, lá do final de João
Pessoa, Rio Tinto? Aquilo lá é conversa fiada, homi! Isso é conversa fiada!
Meu amigo, isso aqui é perene ó [se referindo à barragem de Araçagi], isso
aqui é cheio de inverno a verão, perene, com agricultura... Lá, inclusive,
quando foram reassentar lá, o pessoal recebeu um hectare de terra e cinco
hectare irrigada, uma permanente e cinco irrigada. Na construção da
barragem. [Porque] tinha uma organização mais forte... Organizado na CPT,
lá conseguiram, aqui não. Aqui passaram por cima... É isso que eu tou
dizendo, esse meio-termo aqui ó [se referindo ao início do Canal AcauãAraçagi], isso aqui num vai ter produção nenhuma, é zero. Se alguém botar
um motor aqui, óia, pra tirar uma gota de água, aqui pra produzir alguma
coisa, é preso (JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA,
2018).

A mãe de Jeremias, que continuava nos escutando e fazendo a manteiga no fogão,
arremata: “Primeiro é a barragem, agora é o Canal. Primeiro era a barragem, né, que acabava
com o pessoal, né. Agora é esse canal.” (JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE
MELANCIA, 2018). Estas foram as ideias centrais da entrevista com Jeremias sobre a
Transposição e o Canal.
Por fim, ele retratou suas experiências de convivência com o semiárido, apontando
para a potencialidade dessas iniciativas, sendo a criatividade um fator fundamental dentro
desse processo:
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Jeremias - A gente tem várias experiências, eu sou um maluco, construo de
tudo, eu tenho várias experiências, eu mermo trato água suja e transformo
em água limpa. A gente tem vários agricultor produzindo horta com força. A
gente tinha umas vaquinha aqui, vocês comeram hoje cozinhado na merda da
vaca, no gás produzido a partir do biodigestor, quem constrói sou eu e outros
7 agricultor que tão fazendo por aí. Mostra ali o tamanho do meu bujão lá...
O negócio tem várias saídas meu amigo […] Com 1/4 do projeto que foi
feito pra levar água do São Francisco pra Campina Grande, com 1/4 ele
transformava Campina Grande. […] E era o que resolvia agora. É muita
água perene desperdiçada. Aí na lógica também, a questão do
armazenamento de água, as cisternas, essas cisternas espalhadas pelo
Nordeste, 7 anos de seca o pessoal tão bebendo água, poxa. Tá cagando pra
seca. A cidade também poderia pensar essa estrutura de prédio com água pra
se autossustentar. Tem vários mecanismos ao invés de transpor a água.
(JEREMIAS E SEU BIU - COMUNIDADE DE MELANCIA, 2018)

Este relato sobre as experiências de convivência serão comuns no decorrer dos dias
de atividades de campo. A lógica central de seu argumento é de que existem alternativas
populares, baratas e comunitárias, para além dos grandes projetos e das grandes obras
hídricas. Mas para isso é necessária uma visão compartilhada e fundada no paradigma da
convivência com o semiárido.
Saímos da casa de Jeremias depois de quase duas horas de entrevista no quintal.
Propusemos a ele fazer juntos um primeiro percurso de carro, nas proximidades do Canal, até
chegarmos à casa de Regina, uma das parceiras nos outros dias de atividades em campo e que
nos receberia para dormir por lá neste primeiro dia de atividades no novo caminho das águas.
Como georreferenciamos o percurso e os pontos visitados, foi possível reconstruir o
caminho cartograficamente em todos os dias. No mapa identificamos os pontos por onde
passamos neste final de primeiro dia e que consideramos importantes a partir das opiniões de
Jeremias. Destacamos que a casa de Jeremias, dentro da Comunidade de Melancia, fica
praticamente em frente ao paredão da barragem e, do lado esquerdo, está a tomada d’água do
Canal. Já a casa de Regina fica a jusante da barragem e muito próxima do Rio Paraíba, como
vemos também no mapa abaixo:
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Mapa 6 - Percurso do primeiro dia de campo

Fonte: Acervo da Pesquisa de campo, 2018. Elaborado pelo pesquisador, 2019.

Seguimos de carro na margem esquerda do Canal e pudemos observar a obra em seu
formato a céu aberto, até chegar ao ponto marcado onde o “canal vira tubo”, ou seja, o
momento em que foi projetado e executado o primeiro sifão invertido (esse sifão é chamado
Sifão Surrão nos documentos técnicos do Consórcio executor da obra).
Percorremos todo o trecho deste primeiro sifão invertido e depois atravessamos as
obras do Canal e também do Rio Paraíba, a fim de retornar para o Sítio Tabocas. Neste
percurso na margem direita do Canal e do Rio Paraíba, pudemos acompanhar a presença de
diversos tanques de carcinicultura, como consta no mapa abaixo.
Em termos de engenharia, a obra aparentava estar em boas condições, mesmo que
ainda não esteja em funcionamento. Por outro lado, pelo tamanho da parede de concreto e
pelo tamanho da fenda que foi aberta entre as pedras – que literalmente rasgou o solo através
da utilização dos dinamites para fazer passar o Canal – foi possível imaginarmos a quantidade
de “matéria e energia” para realizar esta primeira fase de “tomada d’água”.
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Imagem 10 - Tomada d’água do Canal Acauã-Araçagi – Comunidade de Melancia

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

A proximidade das obras com a comunidade é realmente muito grande. Jeremias nos
chama a atenção para este fato: “Tá vendo a distância da explosão, ói, nessa algaroba aí, a
explosão... olha onde tá as casas, as primeiras casas, tá vendo?". Seguimos, então, pela
margem esquerda do canal através da estrada de terra que dá acesso às próprias obras, que
permitiu compreender um pouco o traçado inicial do Canal, além de seguir o curso do canal
em trecho “aberto”, até chegarmos ao primeiro trecho em que “o Canal vira tubo”.
Tecnicamente, a explicação dada para esses trechos em sifão seria pela necessidade
de ultrapassar obstáculos naturais, como Rios e Riachos, e também para realizar o controle e
manutenção do próprio Canal. Às vezes os tubos estavam cobertos pela terra e em outros
momentos estão à mostra. No caminho que percorremos, a maior parte dos tubos estavam à
mostra:
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Imagem 11 - Vista da tubulação nas proximidades da Comunidade de Melancia

Fonte: Acervo da Pesquisa de campo, 2018.

Para Jeremias, no entanto, a justificativa para os tubos é outra. Chegando nas
proximidades das comunidades de Juá, Jurema e Areial – todas comunidades rurais difusas –
ele disse: “A parte que tem gente perto fecha em tubos" e "a parte que tem pouca gente abre o
Canal... A parte mais povoada, tubo, tubo, tubo...”. Na imagem acima, é nítida a proximidade
dos tubos com algumas casas.
Era fim de tarde e seguimos até o fim do trecho com tubos acompanhando o traçado
do Canal e, ao fundo, era possível visualizar a situação do Rio Paraíba. Na verdade, neste
trecho não era possível ver as águas do Rio, mas basicamente a vegetação que “substitui a
água” onde antes o rio seguia seu curso. Como se trata, neste trecho, do Rio a jusante da
barragem, era possível imaginar que a água não seguia seu curso porque estava barrada.
Não estava nos nossos planos encontrar tantas e tantas fazendas de camarão neste
percurso. Jeremias nos explicou, no entanto, que esta é uma das principais atividades
econômicas que utilizavam a água do Rio Paraíba a jusante da barragem, e que conta com a
“proteção” de políticos.
Explicou também que é uma atividade muito lucrativa, desde que tenha água
disponível e capital de giro para iniciar a atividade. E a utilização de mão de obra é muito
pequena: “duas pessoas cuidam de uma fazenda grande”. Depois, “no período da pesca chama
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mais gente para pescar, num dia só, a cada três meses mais ou menos”. Os tanques demandam
a troca completa de água de três em três meses, e, segundo Jeremias, os canos soltam a água
suja para o Rio e recebem a água limpa novamente, para refazer o “ciclo produtivo”.
Todas as informações relativas à carcinicultura também são extremamente relevantes
e poderiam fundamentar outra pesquisa, sobretudo investigando como a barragem do Rio
Paraíba (o primeiro cercamento) foi fundamental para instalação de tanques de camarão e
como o processo de mercantilização e privatização das águas ao longo do Rio Paraíba
contribui com este processo. O que importa guardar, aqui, pelas considerações trazidas por
Jeremias, é que estas atividades econômicas extremamente lucrativas se intensificaram e
consolidaram após o cercamento das águas.
Fotografamos alguns tanques, que são vistos tanto do lado esquerdo quanto do lado
direito do Rio Paraíba, sempre com bombas que retiram água do Rio ou de pequenos
“barreiros”114 que existem dentro dessas propriedades. Havia tanques de tamanhos médios e
grandes (nunca pequenos), a depender do tamanho da Fazenda.
Em alguns casos a preparação dos tanques se dava em áreas onde havia criação de
gado, indicando uma espécie de associação entre as fazendas (que tem acesso à água e à terra)
- criação de camarão (como “atividade nova”) e pecuária (como atividade “clássica”).
Imagem 12 - Tanques de camarão nas proximidades do Rio Paraíba e Canal

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Barreiros são sinônimos de pequenos açudes que acumulam água, tanto da chuva quanto água bombeada de
outra fonte. No caso dos barreiros desta parte da pesquisa, eles são abastecidos pelas águas do Rio Paraíba.
114
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Logo que atravessamos o Canal e o Rio para fazer o percurso de volta pela margem
direita, tivemos uma noção mais exata da quantidade de “obras” ligadas à carcinicultura. Para
feitura dos tanques é necessária uma maquinaria pesada, e indicam que são realizadas por
grandes proprietários que têm capital acumulado. As afirmações feitas pela AESA sobre o
procedimento para licenças e outorgas para esta atividade aponta para um cenário de maior
desburocratização e celeridade, inclusive com “cadastro simplificado”.
Imagem 13 - Grande tanque de camarão ao lado do Rio Paraíba

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Como apontamos no mapa 6, uma dessas fazendas de camarão se chama “Rio Azul
Aquacultura Ltda.”, e foi indicada por Jeremias como uma das maiores daquela região.
O fim do percurso do dia 28 se deu em direção ao Sítio Tabocas, que fica do outro
lado do Rio Paraíba. Chegamos com o dia escurecendo na casa de Regina. Momento de
agradecer e nos despedir de Jeremias, que não poderia nos acompanhar nos dias seguintes por
compromissos pessoais, mas que foi, sem qualquer dúvida, um dos principais interlocutores
deste campo.
Após um dia cheio de informações coletadas com diversas anotações no caderno de
campo e revisão dos planos para o dia seguinte, jantamos e descansamos. Realizada esta
primeira etapa nas proximidades da barragem, nossos percursos nos dias seguintes seriam
feitos na busca de novas situações, para além dos atingidos em Acauã.

237

Combinamos, pois, de conversar melhor com a nossa pesquisadora-militante no dia
seguinte sobre os planejamentos. Antes faríamos um percurso de carro até Campina Grande,
pois lá encontraríamos Francisco, liderança do MAB que participaria das atividades conosco
nos novos caminhos das águas.
Ressaltamos que o relato da pesquisa segue o percurso cronológico e também dos
pontos marcados no GPS. O que acontece ao longo do canal? Estamos construindo, portanto,
uma sistematização que agrega a experiência social segundo a versão dos atingidos com as
nossas percepções.
Existe, portanto, um novo caminho das águas, uma espécie de engenharia social
decorrente do Canal. Essa engenharia social do Canal responde e reage ao desenho feito “de
cima”.
4.2 NOVOS CAMINHOS E NOVOS ATINGIDOS: O SEGUNDO DIA DE CAMPO E AS
EXPROPRIAÇÕES NO ESPELHO
O segundo dia começou cedo na casa de Regina, que havia nos recebido em sua casa
no Sítio Tabocas. Como citado anteriormente, a articulação para garantir a participação de
representantes do MAB no caminho das águas foi pensada coletivamente, junto com
Francisco, em Campina Grande, alguns dias antes.
A presença de uma mulher atingida também foi refletida no sentido de garantir um
olhar diferenciado em relação a alguns temas. Como veremos, a experiência de expropriação a
partir das mulheres também traz especificidades importantes para a compreensão da
problemática desta pesquisa.
O planejamento daquele dia previa a nossa saída do Sítio Tabocas em direção à
Campina Grande e, a partir daí, seguiríamos o percurso que vai de Campina Grande pela BR230 até encontrarmos o local onde as obras do Canal Acauã-Araçagi a interceptam. O
percurso para este dia previa, portanto, um caminho inverso ao que fizemos no dia anterior,
mas sempre permanecendo nas margens das obras do Canal. É importante lembrar que,
conforme os dados obtidos junto às secretarias do Estado, este trecho da obra (Trecho 1)
estava “praticamente concluído”, fato que seria verificado em campo.
Por outro lado, neste dia também organizamos entrevistas com assentados da reforma
agrária ligados à Comissão Pastoral da Terra (CPT), contatados também a partir das relações
anteriores ligadas à assessoria jurídica popular. Percorrendo as margens do Canal até a região
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de Mogeiro, chegaríamos à região no agreste paraibano com grande quantidade de
assentamentos rurais ligados à CPT. Desta forma, este planejamento aproveitaria o percurso
para conversar dentro do próprio carro com nossos copesquisadores, mesclando nossas
percepções com as deles. O carro, a partir deste segundo dia se tornou nosso “fórum de debate
em movimento”, de forma que em algumas partes das conversas é importante para o leitor e a
leitora compreender que estávamos em movimento.
O exercício de sistematização, pois, deste dia em diante, carrega esta complexidade
de contar com as captações de áudio dentro do carro. Cada ponto de parada era decidido a
partir do que todos dentro do carro entendiam como relevante, quer seja pela curiosidade
despertada pelas paisagens e cenários ou detalhes encontrados, quer seja para obter
depoimentos mais espontâneos ou mais estruturados, com as populações que estavam nas
proximidades das obras.
Nossa hipótese era de que haveria “outros atingidos” pela obra e que seria muito
importante conhecer suas histórias a fim de compará-las com as experiências ocorridas em
Acauã. Para todos dentro do carro o caminho se apresentava como uma grande novidade, já
que a própria liderança do MAB não conhecia esta parte do percurso pelo Canal.
Novamente as informações relevantes obtidas a partir do percurso feito de carro,
junto com os lugares e cenários que compõem aquele território, foram georreferenciadas e o
percurso foi gravado, permitindo que construíssemos o mapa abaixo:
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Mapa 7 - Percurso do Segundo dia de campo

Fonte: Acervo da Pesquisa de campo, 2018. Elaboração própria, 2019.

Os pontos numerados no mapa correspondem aos locais onde realizamos algum tipo
de parada e/ou alguma entrevista, que conta também com percursos “alternativos” pelas
rodovias para acessar algumas cidades, como no caso de Campina Grande e Itabaiana. O
trajeto em vermelho corresponde ao caminho completo que realizamos de carro, desde o
início da manhã nas proximidades da barragem, passando por Campina Grande para encontrar
com o representante do MAB (ponto 04), até chegar às proximidades das obras do Canal,
perto da Rodovia BR-230, entre as cidades de Sobrado e Curral de Cima (ponto 05).
Daí seguimos pelas margens do Canal, até o Aqueduto construído na cidade de
Mogeiro, onde realizamos duas entrevistas mais longas com camponeses ligados à CPT e
retornamos para dormir na cidade de Itabaiana, na própria casa de Regina. Importante
ressaltar que o planejamento da viagem, inclusive onde iríamos descansar à noite, foi decidido
conjuntamente e contando com total apoio da nossa companheira e nosso companheiro de
pesquisa.
Após tomarmos um café da manhã rápido e conversarmos um pouco com a família
de Regina, seguimos nosso percurso de carro. O Sítio de seus pais fica muito próximo ao Rio
Paraíba, mas a jusante da barragem de Acauã.
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Logo que começamos o percurso, pedimos para que ela se apresentasse e contasse
um pouco de sua história. “Nascida e criada” naquele Sítio Tabocas – e portanto, não tendo
perdido seu local de moradia e de trabalho “diretamente” pela construção da barragem – ela é
atualmente Professora de Ensino Fundamental 1 e nos disse que “passou alguns anos
militando no Movimento dos Atingidos por Barragem”.
Ressaltou que estava atualmente mais afastada porque não estava podendo conciliar
suas atividades profissionais com a militância. Ainda assim, ressaltou que participou de
muitas reuniões, participava de encontros, formações e trabalhava junto com a comunidade.
Perguntamos o que ela havia aprendido nesse tempo de militância:
Pesq. - O que você aprendeu nesse tempo?
Regina - Eu aprendi que o que as pessoas passam pra gente através da TV é
muito diferente da realidade, né. Diziam que vinha uma obra e que com ela
vinha prosperidade, vinha tudo de bom. Então, para as pessoas que foram
atingidas num foi nada disso, né. Algumas pessoas que são aproveitadoras,
que sabem aproveitar se deram melhor…. A maioria, 98% vivem hoje ainda
num estado desumano né, calamidade, de miséria. Porque se você faz uma
barragem para ter acesso à água nem a água você tem ainda, então foi feita
pra quê, né? Quem vai se utilizar isso?
(REGINA - SÍTIO TABOCAS, 2018)

Sobre o Canal Acauã-Araçagi, ela tem uma opinião similar ao que já tínhamos
ouvido no dia anterior por parte de Jeremias e sua família, sobretudo quanto à questão da
desinformação sobre a obra, entendendo que esta desinformação é uma estratégia:
O Canal é mais uma obra que a gente, né, que tá passando por aqui e que a
gente não tem ainda, né, o total saber sobre o que vai fazer, né. Qual a
necessidade, qual a coisa boa ainda vem desse canal, porque a gente que
tem uns terrenozinho que passou o canal até hoje ninguém veio falar
com a gente, se a gente podia ter o acesso à água quando concluir a
obra, o que a gente pode fazer, a gente ainda não sabe, né, tá uma coisa
incerta ainda, para a população (REGINA - SÍTIO TABOCAS, 2018 - grifos
nossos).

Seguindo nosso caminho chegamos exatamente no outro lado da barragem, momento
importante para observarmos como estava a própria situação sobre a “morte” do Rio Paraíba.
4.2.1 O “rabo do pavão”
Percorríamos, nesse momento, a estrada de terra batida que ficava ao lado do Rio
Paraíba, em direção ao “paredão da barragem”, mas pelo lado contrário ao que visitamos no
dia anterior. A paisagem do Rio Paraíba, a jusante, apresentava uma diferença muito grande
em relação à que vimos no dia anterior, em virtude da pouca quantidade de água que era
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liberada pela barragem, fato que no decorrer dos anos ampliou significativamente a
quantidade de vegetação onde antes havia o próprio leito do Rio Paraíba.
Em virtude dessa condição, inclusive, nossa orientadora não conseguiu identificar
que estávamos passando às margens do Rio Paraíba. E perguntou: “Por acaso aqui passava o
Rio?”, ao que Regina respondeu: “Aqui é o Rio”. A reação foi imediata: “Meu deus, como ele
tá morto”. Neste momento pudemos construir uma breve síntese sobre as consequências mais
essenciais da construção da barragem que nos foram apresentadas pela mediação direta entre a
experiência sensível e visível junto com nossas reflexões sobre os efeitos de cercamento que
vão se reproduzindo pelo caminho. O mote para essas reflexões se deu a partir da
caracterização sobre o que as populações locais e atingidas chamam de “rabo de pavão”:
Regina - É, só sai água ali, o pessoal chama de "rabo de pavão". É ali ó,
aquela água saindo ali na frente.
Pesq. - Essa água serve pra quê?
Regina - Serve pra abastecer o Rio. É aí que a AESA mexe, né.
Pesq. - Eu não tou vendo se ali é pintura ou se é água.
Regina - É água, branco ali é água, ó.
P - E é realmente igualzinho a um "rabo do pavão".
Regina - Ali que eles colocam na quantidade que eles querem, aumenta,
baixa.
Pesq. - E aí "alimenta o rio"? Eles tem um controle da carga de água [vazão]
do Rio […] aquilo verde que tá lá embaixo, aquilo é água, com vegetação
tampando, é isso?
Regina - É, é isso.
Pesq. - Ele [o Rio] era tão largo quanto a barragem, então?
Regina – Era. Aí só fica largo de novo quando sangra, né. […] Aí fica de
um canto a outro, de novo. […] no começo usava, porque era limpo, era
bem limpinho, o pessoal no domingo tomava banho, o pessoal vinha pra cá,
era cheio de gente. (REGINA - SÍTIO TABOCAS, 2018 - grifos nossos)

Enquanto Regina explicava um pouco sobre a questão da vegetação e sobre os
problemas de manutenção da barragem, tentamos captar algumas fotografias do “rabo do
pavão”: o local exato da saída das águas entre a barragem e o Rio, através de uma tubulação.
Essa passagem de água controla a vazão entre a “parte cheia” e a “parte seca” do Rio Paraíba.
Ou, poderíamos dizer, a partir das chaves da ecologia política, entre a “parte viva” e a “parte
morta” do Rio. Como relatado na transcrição acima, há uma grande quantidade de vegetação
tomando o lugar onde antes havia o curso natural do Rio Paraíba. O rabo do pavão, pois,
funciona em virtude da pressão de água que sai pela tubulação de ferro após passar por uma
comporta. Assim, ele é a única passagem pela “cerca de água”. As águas desenham um arco
que realmente se assemelha ao rabo de um pavão:
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Imagem 14 - O "rabo do pavão" na Barragem de Acauã

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Segundo Regina, é nessa passagem “que a AESA mexe”, portanto, o rabo do pavão é,
na verdade, o principal mecanismo de controle da vazão do Rio para a “gestão das águas”.
Nesse sentido, podemos caracterizar o rabo do pavão como uma espécie de filtro que é
determinado por uma quantidade enorme de protocolos e procedimentos: alocações, outorgas
de água, demandas para conciliar os “usos múltiplos”, previsões meteorológicas sobre os anos
mais ou menos secos, pressões políticas dos municípios a montante e a jusante para
abastecimento, enfim, todos mecanismos e justificações acionados pelo Governo para decidir,
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privativa e “exclusivamente”, sobre a liberação de uma quantidade maior ou menor de água
como efeito prático da “assim chamada gestão dos recursos hídricos”.
Deve-se observar, também pelas imagens, que é impossível que a água retome, neste
ponto do Rio, qualquer fluxo natural após a barragem. Esse processo de fixar a água, típico do
conceito de água moderna, através das soluções hidráulicas, representa a prova cabal da
racionalidade que preside todo este procedimento. O resultado é a facilitação do processo de
mercantilização das águas a jusante da barragem, em especial direcionadas para as fazendas
de camarão e para a pecuária.
Com pouca água e muita vegetação, impedida de seguir seu movimento natural, este
fato incide na própria qualidade da água e na poluição dos corpos hídricos por
microrganismos derivados desse contato “forçado” e artificial das águas com as árvores e
plantas. Pensando a partir das chaves teórico-políticas e epistêmicas da ecologia política, é
possível constatar uma dupla morte do Rio Paraíba neste trecho. Uma morte representada
exatamente pela inviabilização da continuidade do seu curso natural, enquanto “fluxo vivo”,
que regula e possibilita a própria vida em suas diversas formas humanas e não-humanas. E
uma outra morte, representada pelo cercamento através do “rabo do pavão”, que
empiricamente é o objeto das disputas pela maior ou menor vazão, a jusante e a montante da
barragem. Pode-se afirmar que o “rabo do pavão” opera uma mudança na própria natureza
das águas, que, embora já tenham sido alteradas e controladas diversas vezes antes da
barragem, resistem e buscam seguir seu curso natural, e de alguma forma “revivem” ao longo
do Rio Paraíba. Mas, através deste mecanismo estatal de controle, as águas assumem mais
uma vez o “carimbo” de um recurso hídrico, e as tensões entre o ciclo de vida e de morte se
renova, e se intensifica.
Interessante refletir, portanto, sobre estes locais que objetivam ou materializam essa
“mudança de estado”: da água em “estado vivo” (PORTO-GONÇALVES; AYALA, 2020)
para sua simplificação/fixação como mais um recurso, resultado do seu cercamento. Do ponto
de vista simbólico e material estas mudanças de estado resultam, ao menos neste trecho
específico do Rio, na sua própria morte. E, ironicamente, a água liberada é comparada com o
rabo do pavão e não como parte de um cercamento desnecessário das águas, resultado das
separações capitalistas. Para melhor traduzir esta reflexão, anexamos abaixo duas imagens
que produzimos em cima do paredão da barragem: a primeira mostra a concentração de água a
montante e a segunda o vale seco do que antes era o leito do Rio Paraíba.
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Imagem 15 - A morte e a “morte” do Rio Paraíba

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Seguimos, então, após a passagem por cima do paredão da barragem e termos
conhecido o rabo de pavão. Quando passamos novamente perto do Canal Acauã-Araçagi, que
já sabíamos que era muito próximo da Comunidade de Melancia pelo percurso do dia anterior,
foi possível fotografar uma espécie de recuo, onde ficavam os entulhos de pedras resultantes
das detonações para fazer a calha da tomada d’água, que visitamos no dia anterior.
Regina informou que com esses entulhos das pedras detonadas o Consórcio fez um
aterro no local onde, em 2013, foi feita a “assinatura” da Ordem de Serviço, que já relatamos
no capítulo sobre a barragem. Nada mais simbólico do que a Ordem de Serviço tenha sido
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assinada em cima dos escombros. “Assinatura”, entre aspas, porque a obra já se encontrava
em plena execução, tanto é que já haviam sido feitas diversas detonações e já havia um
cenário de conflitos instaurado naquele momento.
Ao continuar a conversa sobre os “tiros” e a proximidade com as comunidades,
Regina reforçou o que foi dito no dia anterior sobre a Comunidade de Melancia: “é, que foi a
comunidade que foi atingida duas vezes, tanto pela barragem como agora pela construção do
Canal”. E nos relatou também que no Sítio Tabocas, onde dormimos, as casas estavam “todas
rachadas, por conta dos explosivos”. Ou seja, os efeitos dos explosivos foram sentidos em
muitas localidades para além de Melancia.
Um outro resultado da construção de grandes obras, já relatado em pesquisas sobre
barragens e hidrelétricas Brasil afora, é a recorrência da instalação de casas de prostituição
nas proximidades das obras, fato que também se observou no caso da construção do Canal,
segundo Regina. Esta diversidade dos efeitos, como vimos, nunca é prevista nos documentos
oficiais115.
Imagem 16 - Casa de Prostituição nas proximidades do Canal

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.
Alguns desses resultados podem ser estudados na obra coletiva “Vidas alagadas: conflitos socioambientais,
licenciamento e barragens”, organizado por Franklin Rothman (2008).
115
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Muitas informações ricas e fornecidas num curto espaço de tempo, decorrente
exatamente da presença de pessoas das próprias comunidades, que tem sua vivência e
trajetória na militância política. Confirmamos que a nossa aposta, até então, já tinha sido
acertada: contar com a presença de Regina no carro num percurso tão curto – saindo do Sítio
Tabocas até chegar na Comunidade de Melancia, para depois ir até Campina Grande – sem
dúvida ampliou as nossas capacidades de compreender a complexidade dos fenômenos
hídrico-territoriais naquela região.
Seguimos então em direção a Campina Grande. Uma última imagem, no entanto, nos
chamou bastante a atenção. Após já estarmos na estrada de barro retornando para Itatuba-PB –
mesmo caminho que fizemos no dia anterior até Melancia – encontramos uma referência
expressa à venda de uma Fazenda “com acesso à água”. Nossa informante não sabia dizer
detalhes daquela área, mas as complexidades para ter acesso à água por parte dos atingidos
em contraponto à transparência daquela placa nos chamou a atenção e é digna de registro.
Imagem 17 - Fazenda “com acesso à água”

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Ao relatar sobre questões do seu trabalho como professora e as dificuldades
enfrentadas para tentar conciliar sua profissão com a militância, e ressaltar que havia se
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afastado do MAB porque precisava trabalhar, aproveitamos para perguntar sobre a opinião
dela sobre a questão das mulheres atingidas a partir de Acauã. Na avaliação dela:
Regina - Olha, é muito complicado. Quando você sai, né, quando eles
saíram, foram retirados, foram para outro lugar que não tinham acesso a
nada, que ninguém podia plantar, que ninguém podia fazer nada, então,
praticamente o trabalho dobrou né, porque o marido, se o marido num
trabalha, se num tem muitas condições, às vezes os marido vão pra outra
cidade, ela fica sozinha, tem que criar os filhos sozinha, tem que trabalhar,
desenrolar outras coisas pra fazer, né, e às vezes também cresce a
prostituição, né, as crianças vão, menininhas vão crescendo, às vezes por
falta de trabalho, de um estudo, de alguma coisa, vai se envolvendo né.
Pesq. - Você acha que as mulheres são mais atingidas do que os homens?
Regina - Acho que sim. Acho que em todos os sentidos. Às vezes quando
eles não vão trabalhar, vão beber, né... Dependendo do cara ele fica
agressivo, pode bater na mulher... Em vários sentidos... A própria estrutura
familiar (REGINA - SÍTIO TABOCAS, 2018).

Finalmente chegamos em Campina Grande para encontrar com Francisco, o principal
articulador/coordenador do MAB na Paraíba, já citado no capítulo 2 desta pesquisa.
Formado em história e com título de especialista no Curso de “Energia e Sociedade
no Capitalismo Contemporâneo”, organizado pelo Movimento junto com a UFRJ, pai de 02
filhos, é uma das figuras públicas mais importantes quando falamos do MAB na Paraíba.
Atingido nascido na Comunidade de Pedro Velho, município de Aroeiras, participa da
organização do Movimento desde sua fundação e tem uma circularidade grande entre os
setores governamentais e junto aos movimentos sociais no Estado.
Os fios da memória nos fizeram refletir sobre a origem do contato com Francisco.
Construímos juntos, entre 2008 e 2009, o “Relatório de Violações de Direitos Humanos do
Estado da Paraíba”, no qual um dos casos emblemáticos de violações era exatamente o caso
de Acauã. A partir desta relação inicial, várias outras parcerias se desenvolveram, sobretudo
através da Dignitatis – Assessoria Técnica Popular, organização de direitos humanos onde
trilhamos os primeiros passos na assessoria jurídica popular, e no Centro de Referência em
Direitos Humanos (CRDH), programa de pesquisa, extensão e assessoria voltado à proteção,
defesa e promoção dos direitos humanos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Francisco, pois, é um dos principais interlocutores de toda a pesquisa e uma figura
essencial para o desdobramento das atividades de campo. Sua importância para os caminhos
que a tese tomou desde o início, como ressaltamos na Introdução, é inegável, assim como a
sua flexibilidade e disponibilidade para percorrer o novo caminho das águas, para conhecer
situações semelhantes às que foram vivenciadas em Acauã.
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Como já ressaltamos na entrevista com Jeremias, uma das pautas sempre presentes
dos atingidos diz respeito à questão das indenizações. Ele deu sua versão sobre a postura do
engenheiro da obra e responsável pelo cálculo das indenizações:
Francisco - Aí quando começou a receber esses dinheiro, antes de receber o
dinheiro, foi um cara chamado Fulano, que ele tá nesse mesmo trecho [do
Canal], que ele é o engenheiro responsável por fazer as medições, do
pagamento... o mesmo que trabalhou na obra da Barragem de Acauã, ele tá
na mesma tarefa, de fazer a medição das terras do canal. […] É um
engenheiro do Estado... Aí, o que é que ele fazia, pra desmobilizar a gente,
sobre o pagamento: pegou nas comunidades uma pessoa, que tinha uma
relação, pra fazer o seguinte, pra individualizar os problemas. Se eu tou
achando que meu pagamento é pouco, aí fulano de tal chega lá, um cara
chamado “Zé Mago”, aí ele chegava e dizia: “Rapaz, eu tenho como ajeitar o
teu pagamento para melhorar”. Aí botava mil reais a mais, aí o cara ficava
satisfeito. Aí fez isso, e esse Zé Mago conseguiu [desmobilizar a
comunidade], isso a gente tem isso gravado, a gente tem material gravado,
inclusive entregamos ao procurador, que ele elaborou um documentário
chamado "Águas para a vida ou para a morte?". Nesse material ele pegou um
material nosso, de 2002, que a gente tinha entrevista de 2002, de reuniões,
citando o “Zé Mago” e o engenheiro […] Ele inclusive ficou com medo
quando soube que a gente tava com esse negócio, ele mandou falar com o
Coronel, sabe, de Aroeiras... […]
Pesq. - Mas aí essa coisa das indenizações então elas foram seguindo essa
mesma lógica de sempre, de indenizar abaixo, ou indenizar de forma
individualizada. Mas teve gente que foi não foi indenizada também?
Francisco - Teve.
Pesq. - Mas especificava o que é que tava indenizando?
Francisco - Não, não. Depois de muita luta dessa foi que a gente
conseguiu pegar os laudos do pagamento, a gente nem sabia o que era
laudo, num sabia o que era isso não. Eu lá sabia o que era laudo? Aí
conseguiu uma tabela de preço, eh, de planta, de fruteiras, lá na
FETAG... a gente num sabia também isso não. Quanto é um pé de laranja,
um pé de coentro, um pé de alface? […] Então teve todo esse problema, e se
não fosse a nossa luta a gente num tava, num tinha recebido nada não…
(FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO/COORDENADOR
DO MAB-PB, 2018)

Discutiremos mais detalhes das desapropriações no último capítulo, como um dos
temas mais centrais para materializar os conflitos decorrentes dos velhos e novos cercamentos
das águas. De toda forma, o que o depoimento de Francisco nos revela é uma outra
perspectiva: para além da flexibilidade e da insegurança decorrente dos procedimentos
adotados pelo Governo do Estado, há uma completa mudança de racionalidade decorrente da
chegada das águas.
Se antes a reprodução da vida se dava sem a necessidade de mediação direta com
diversos entes estatais, seus métodos e procedimentos, agora com a barragem uma quantidade
enorme de termos “técnicos” e suas estratégias de precificação, típicas de uma racionalidade
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moderno-colonial-capitalista, passaram a ser adotadas, como na questão dos laudos e da
atribuição de valor de troca a tudo o que seria “passível de indenização”.
Como vimos, 2013 representou um momento importante porque, contraditoriamente,
no mesmo momento em que o Governo Estadual estava inaugurando “a principal obra hídrica
da Paraíba”, o Canal Acauã-Araçagi, os atingidos conseguiram uma nova articulação para
confirmar que a situação dos atingidos da barragem de Acauã não havia recebido qualquer
atenção por parte do Estado no que tange à superação das situações de violações de direitos
humanos. Tudo é ao mesmo tempo o seu contrário. Perguntamos sua avaliação sobre a
chegada do Canal e ele confirma a análise feita por Jeremias no dia anterior sobre as
mudanças na natureza dos conflitos:
Pesq. - Com o Canal, o conflito de Acauã mudou?
Francisco - O conflito já começou na saída dele né, com as comunidades.
Qual o conflito que teve? Pelo sossego que tirou das famílias com as
detonação, né, até a questão que eles não conseguem perceber, a questão da
saúde deles porque tinha muita poeira, né, era muito ruim pra saúde das
pessoas... manter sua tranquilidade, ter que sair daqui pra "tal canto" e não
sabia, às vezes oferecia um lanche pra tapear as pessoas, tinha até a história
de um lanche que eles davam… E assim, se hoje você para pra pensar,
refletir, como é que você constrói uma barragem para consumo humano
e as famílias que passaram 15 anos [do lado da barragem] não tem
acesso à água e você vai fazer agora um novo canal de 112 km de
distância pra levar pra uma região que tem água. Por que lá tem! E
água doce! Araçagi é água doce, a região do litoral norte é muita água
que tem pra lá depois de Guarabira.
Pesq. – E porque que você acha que vão mandar água pra lá?
Francisco - Na perspectiva que a gente analisa a questão da água, né, que a
gente só percebe como o grande capital é forte com muito tempo, porque
eles não fazem as coisas de imediato, é um processo lento. […] porque
esse setor aqui, essa região aqui que a gente tá passando [de carro] é Litoral
Norte, essa parte aqui, não tem essa fartura de água como vai ter agora, essa
oferta de água... e se a gente não tiver minimamente organizado os atingidos
vão continuar sem água, vão gastar um valor de um 1 bilhão de reais, tava
previsto, né, e como é que vai ficar? Você pra gastar 2 milhões numa
adutora você num quer botar água pro povo, aí vai gastar 1 bilhão no
Canal...
(FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO/COORDENADOR
DO MAB-PB, 2018 - grifos nossos)

A nossa reflexão-ação, pois, estava transitando entre esses “dois mundos”, como se a
água percorresse o tempo-espaço a fim de compreender as experiências de ontem e de hoje.
Nos aproximávamos, pela rodovia BR-230, do local onde iríamos percorrer as margens do
Canal Acauã-Araçagi. Chegamos exatamente no local da entrada do Canal, nas proximidades
das placas que já havíamos fotografado no dia anterior. Esta área pertencente à cidade de
Sobrado, região Agreste da Paraíba.
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4.2.2 Novos atingidos?
A partir deste momento, estávamos “começando” uma nova viagem, pois chegamos a
um “novo território”, marcado pelo desconhecimento dos caminhos para todos os integrantes
da pesquisa de campo. Os próprios atingidos desconheciam grande parte do percurso a partir
dali.
Pedimos, pois, para que os atingidos conduzissem a pesquisa: quer seja no sentido de
ficarem mais atentos à paisagem e aos detalhes, quer seja para pedirem para parar o carro.
Francisco comentou: “Vamos dar uma entrada pra cá, o Canal já é pra cá [do lado direito],
voltando aqui agora para a gente já ir parando e conversando com alguém que a gente
encontrar” (FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO/COORDENADOR DO
MAB-PB, 2018).
A primeira questão levantada por Francisco dizia respeito à qualidade da terra
naquela região em comparação com as terras próximas à Barragem de Acauã: “Encosta o
carro aqui, e vamos lá, dar uma olhadinha. A questão da terra, como é” (FRANCISCO COMUNIDADE DE PEDRO VELHO DE PEDRO VELHO/COORDENADOR DO MABPB, 2018). Paramos o carro, e Francisco nos chamou a atenção:
Francisco - Olha aqui. Lá aonde vocês andaram [perto da Comunidade de
Melancia], vocês perceberam, assim, da terra como é diferente daqui pra lá?
Lá onde vocês andaram, eu tenho certeza que lá em Jeremias, lá é [tem]
muito mais pedra. Se vocês não perceberam lá, é muito diferente. Lá é pedra,
aqui não. Você vê a terra como é diferente aqui, como é plana, tá vendo, e
boa [pra plantar]. E pra lá é que é melhor, tá vendo? [indicando o outro lado
da BR-230 em direção ao Litoral Norte da Paraíba]. Pra lá é que é melhor.
Vocês bateram foto aqui? […] É bom bater uma foto aí também, tá vendo, ó.
Olha a frase ali ó: "Com água é assim, é só abrir caminho que as coisas boas
acontecem". Tá vendo? Agora, água pra quem, né?
(FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO/COORDENADOR
DO MAB-PB, 2018 - grifos nossos)

Algumas fotos tiradas neste local dão a exata dimensão sobre a questão da qualidade
da terra e, sobretudo, a proximidade do Canal, nesta região, com a cana-de-açúcar e logo
depois, com fazendas agropecuárias. Fizemos algumas fotos a partir da indicação do
pesquisador-militante. Neste trecho, uma boa foto para retratar o que nomeamos “A cana e o
Canal, o Canal e a cana” no caderno de campo. Ironicamente, só capturamos a imagem do
nosso pesquisador em frente ao Canal aberto, sem a cana. Ao lado do Canal, no entanto, está
situada uma grande plantação de cana-de-açúcar.
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Imagem 18 - A cana e o canal, o Canal e a cana

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Sobre a qualidade da obra, Francisco aponta que em termos de construção o Canal
“está melhor do que na Transposição”. Ele esteve numa Caravana que foi até a cidade de
Monteiro para visitar as famílias que foram atingidas por lá e constatou com a qualidade da
construção não era boa. Todas as questões levantadas anteriormente sobre a qualidade de terra
nos levam à uma análise fundamental na mesma linha de argumentação do que já havia sido
feita por Jeremias no dia anterior: questionar a real necessidade da obra para suprir a demanda
de água daqueles e daquelas que estão às margens do Canal.
Na imagem abaixo conseguimos captar exatamente as obras em execução e
percorremos os caminhos ao lado a fim de encontrar novas situações para compará-las, no que
já chamamos de método especular: a busca pelo contraste entre as situações de expropriação
atuais, com o reconhecimento e a caracterização de novos atingidos, dialongando com as
situações já ocorridas, inclusive identificando responsáveis e estratégias, mas sobretudo
rastros de continuidade, “nas trilhas da acumulação primitiva”.
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Imagem 19 - Obras do Canal Acauã-Araçagi

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Neste momento pudemos recuperar um perfil pedagógico na postura de Francisco em
suas intervenções: explicando, dando opiniões, produzindo sínteses e reflexões, assim como
ocorreu com Jeremias no dia anterior:
O que é que a gente tá percebendo, aqui, pra você ver a diferença de lá da
saída [em Melancia]? [Aqui] cada vez mais vai valorizando a terra, pra o
agronegócio. Com certeza. Porque você vê aqui, ó, aqui num tem
comunidade, as comunidades tão do lado ali, porque ali são agricultura
familiar, aquele povo que tem ali onde tem as fruteiras, eles tem tudo já
aquele povo […] esse povo já tem água. Esse povo aí já tem água. Por que?
Porque na hora que cava aqui, eles tem água debaixo da terra, os poços. […]
O que eles vão perder aqui é esse espaço... Essa terra aqui num é deles
mais... eu num sei de quem é, num tem mais acesso, aqui. Pronto, é
prejuízo... Eles [os agricultores] não tão preocupados com isso aqui não. Eles
tem água, rapaz.
(FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO VELHO/COORDENADOR
DO MAB-PB, 2018 - grifos nossos)

Francisco antecipa uma análise importante deste capítulo: em geral, na área de
transição entre o final do Trecho 1 e o início do Trecho 2 da obra, as populações às margens
do Canal já tinham acesso à água, pela possibilidade de utilizar poços artesianos ou outras
formas de captação, como as cisternas. E chama a atenção para a caixa d’água que sinaliza,
neste caso particular, exatamente esse acesso:
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Francisco - Tu acha que eles vão botar água para ali, pra uma casa daqui?
Pras famílias que tem aqui? Num vai puxar não... Tu acha que o Estado vai
levar água pra aquele povo? Olha ali, onde tem uma caixa d'água lá, ói, boa,
ali em cima (FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO
VELHO/COORDENADOR DO MAB-PB, 2018).

O olhar de Francisco para os detalhes como o tamanho da caixa d’água que já existe
nas casas do outro lado do Canal reforçou a importância da estratégia metodológica no novo
caminho das águas a exemplo do que já ocorrera com as conversas com Regina. São detalhes
que passariam desapercebidos por nós e são ressignificados – e politizados – pelo olhar dos
atingidos.
Como narrado no início do capítulo, um dos nossos principais objetivos era
identificar novas situações para compará-las com o discurso do Estado, em especial em
relação aos impactos das obras, traduzíveis, dentro do nosso argumento, como a repetição de
processos de despojo e continuação da expropriação das terras, com vistas a garantir o
cercamento das águas.
Em algumas casas já era possível observar os recuos das terras por conta da “nova
cerca”, diminuindo suas áreas, em virtude da passagem do Canal. Tratava-se de camponesas e
camponeses que não estavam organizados em nenhum movimento social de luta pela terra,
mas viviam na terra e da terra, em produção familiar de subsistência, com áreas pequenas de
produção, como macaxeira e feijão.
A plantação de macaxeira ficava em frente à casa e a área de plantação havia sido
reduzida em virtude da passagem do Canal. As fotos do terreiro desses camponeses seguem
abaixo, onde se pode observar a produção que eles continuam mantendo, ainda que tenha sido
afetada pela cerca decorrente das obras do Canal.
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Imagem 20 - Novos atingidos às margens do Canal

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Realizou-se neste momento uma conversa livre entre os atingidos, com poucas
intervenções do pesquisador. Francisco iniciou a conversa perguntando o tamanho das áreas
que foram desapropriadas pelas obras do Canal e elogiando a plantação de milho e macaxeira
de Dona Renata e Dona Severina, respectivamente mãe e filha116:
Buscaremos qualificar os entrevistados e entrevistadas seguindo a cronologia do caminho percorrido,
ressaltando, novamente, que todos os nomes foram alterados por razões de segurança e ética na pesquisa.
116
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Francisco - Eram uns 5 hectares mais ou menos?
Renata - Acho que é, né? Mas não mediram não, ainda, pra saber quanto
ficou não.
Francisco - Aqui é (cidade de) Sobrado, né? Essa área aqui.
Renata - É.
Francisco - Rapaz a terra aqui é muito boa viu? Essa terra de vocês aqui é
uma riqueza.
Francisco - Eu posso tirar uma fotinha aqui dessas plantação da senhora?
Renata - Pode tirar. Essa terra aqui é uma riqueza...
Francisco - Macaxeira aqui vocês num compra, né...
Renata - Não, a gente “pranta”.
Francisco - Então, mas num compra, tem à vontade aqui, né.
Renata - É, (aqui) mais é a macaxeira, o feijão...
(DONA RENATA E DONA SEVERINA - COMUNIDADE RURAL EM
SOBRADO-PB, 2018)

A forma como Francisco conduz a conversa permite que, logo em seguida, a senhora
que estava ao lado de Renata, a Dona Severina, nos informe sobre os primeiros impactos do
Canal:
Renata - Onde eu moro, vocês vão passar, acho que quando vocês for agora,
lá onde eu tava. Minha casa vai ser derrubada lá.
Francisco - E é?
Severina - Já saí de lá, eu morava lá e eu tou aqui, na casa da minha mãe,
porque a minha eu num terminei não.
Francisco - Mas eles pagaram quanto na sua casa?
Severina - Eles pagaram 18 mil.
Francisco - Mas já recebeu, já?
Severina - Mas a minha casa num era minha não, era da sogra do meu
marido...
Francisco - Mas assim, quanto era, quantos metros quadrado era tua casa?
Severina - Era, parece que... eu num sei direito, mas era pequenininha.
Francisco - Mas você ficou satisfeita com o valor da indenização?
Severina - É porque assim... eu morava na casa da avó do meu marido, aí
quando o dinheiro saiu, aí eles quiseram as parte deles, porque era dividido
pra quatro irmão, aí dois me deu e dois num me deu. […]
Francisco - Ô, Severina, mas assim, só foi paga a casa, tem a terra de lado ou
só a casa mermo?
Severina - Não, era só a casa.
Francisco - Terreno num tinha não?
Severina - Terreno era do sogro dela.
Francisco - Mas recebeu o terreno também? Ele recebeu?
Severina - Meu sogro recebeu. É logo ali. É umas casas ali, que tá só em pé.
Tem uma casa lá e outra cá e a do meio já tá tirado madeira, telha, tudo.
(DONA RENATA E DONA SEVERINA - COMUNIDADE RURAL EM
SOBRADO-PB, 2018)

Como se tratava de uma área com muitos parentes próximos – como são as unidades
de produção camponesa – o contato com esta situação já indicou três outros casos na mesma
família. Por outro lado, a situação de desinformação era latente, pois não havia muitos dados
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detalhados sobre o procedimento por parte do Estado, somente os fatos experienciados: casas
derrubadas para a passagem do Canal. Francisco seguiu:
Francisco - Aí num tem ninguém mais lá não, agora?
Renata - Tem, meu sogro e meu cunhado que num saiu ainda não. Fizeram a
casa dele já tudo pronta, mas num tem energia e num tem água.
Francisco - Mas construíram a casa deles?
Renata - Eles construíram, porque o dinheiro da [casa] deles deu pra eles
fazerem, a minha não, a minha ainda tá em andamento.
(DONA RENATA E DONA SEVERINA - COMUNIDADE RURAL EM
SOBRADO-PB, 2018)

Logo depois, como fechamento, Francisco aponta sua própria situação. Este diálogo
é o primeiro exemplo desse processo especular de construção dos dados da pesquisa, que se
repetirá em diversos contextos. O tema desse diálogo é o acesso à água:
Francisco - Vamo esperar que essa água chegue pra vocês, né? Quando
chegar, né?
Renata - É...
Severina - Se a gente puder usar pelo menos né.
Francisco - Mas assim, vocês acham que vocês vão ter acesso a essa água?
Vocês acham que vão ter direito?
Renata - Eu acho que... eu acho que sim... se veio, deve ser [pra] beneficiar
a gente.
Francisco - Sabe porque eu pergunto, Renata? Porque eu sou de Pedro
Velho e Aroeiras, conhece Pedro Velho? Não, né? Já ouviu falar em
Aroeiras? Pronto, eu morava às margens do Rio Paraíba. Onde eu
morava a gente tinha água 24 horas, aí construíram a barragem pras
pessoas, pra consumo humano, pra o povo ter acesso à água. E faz 16
anos, depois que a gente foi relocado, saiu de nossa área, a gente num
tem direito a essa água... Uma triste realidade, eu tou dizendo a você
porque eu sou de lá, entendeu? Antes dela a gente nunca faltou água.
Depois que ela foi construída, a gente tá com 16 anos sem ter acesso a
essa água.
Renata - Apois... eu já sei que aqui a gente também num vai ter não… […]
Porque a gente também pergunta, mas só que...
Francisco - O que é que eles dizem?
Renata - Só sei que às vez eles diz que sim. Eles num sabe, né. Eles [os]
trabalhador, né? É muito difícil eu ver o engenheiro da obra...
Severina - Logo antes, antes de começarem, [...] Minha sogra dizia assim
"É, suei tanto no mei do mundo, passei, andei, fiquei com um vestido só,
lavando e vestindo, pra comprar, pra conseguir isso aqui... e hoje em dia eu e
meu véi, trabalhamo tanto no mei do mundo e ver minhas coisas assim...".
Ficaram muito revoltado. Aí eles diz assim "não, mas vocês vão ter acesso à
água".
Renata - Mas tu ja viu pobre, pobre, poder com gente grande…?
(DONA RENATA E DONA SEVERINA - COMUNIDADE RURAL EM
SOBRADO-PB, 2018)
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Nosso pesquisador-militante se apresenta e se justifica, de forma a demonstrar a boafé na condução das perguntas, para evitar inclusive que houvesse algum tipo de insegurança e
desconfiança na continuação da entrevista.
Francisco - Viu Madalena, é por isso que eu tou fazendo esse
questionamento, a gente tá aqui, eu já sofri na pele isso, e ele é um
pesquisador, ele é advogado, professor da UFPB e tá fazendo um estudo dele
sobre isso aqui. Eu senti na pele já e visitei, a gente teve outra experiência
que é a Transposição do Rio São Francisco. As famílias que tinha acesso à
água, tá lá o Canal, eles tão esperando a muito tempo, sem a água.
Renata - E a gente vê passando assim na televisão, mostrando, né, que tem
canto que já tá pronto e num... num tem nada de...
Francisco - É por isso que a gente tá pegando esse depoimento de vocês.
(DONA RENATA E DONA SEVERINA - COMUNIDADE RURAL EM
SOBRADO-PB, 2018).

Buscamos articular outra entrevista, com o sogro de Madalena, já que ele se
encontrava numa situação “de transição” e poderia ter várias outras informações, e ela
afirmou que “pode dizer quem é vocês, que ele conversa com vocês” (DONA RENATA E
DONA SEVERINA - COMUNIDADE RURAL EM SOBRADO-PB, 2018).
Retratando o imponderável das pesquisas de campo, tivemos o nosso primeiro
“susto”. Enquanto estávamos encerrando a conversa com Renata e Severina, Seu Messias,
marido de Renata, aparece com uma espingarda na mão na frente da casa. Provavelmente
desconfiou da presença de dois estranhos conversando com sua esposa e sua sogra numa área
rural. Francisco contorna a situação tranquilamente e ainda pediu uma foto:
Francisco - Opa! Vixe Maria! [susto]. Opa, tudo bom?
Severina - Esse aí é o marido dela, Messias.
Francisco - Esse aqui é o Prof. Hugo, é professor e advogado, e eu sou de
Aroeiras, de Pedro Velho, aí a gente tá conhecendo a realidade aqui, sabe, se
realmente o que a gente sofreu o povo vai sofrer também. E eu tive agora a
pouco visitando Monteiro, de Monteiro pra cima, a realidade num é diferente
daqui não. Lá tá pronto e o povo tá esperando a água.
Pesq. - A gente tava até falando com Dona Renata pra ver se a gente vai mais
ali na frente.
Messias - Ah, a terra do meu pai tá mermo no meio do Canal.
Pesq. - Pois é, pra gente ver se consegue fazer uma conversa com ele, saber
direitinho. [...]
Francisco - Dona Renata e Messias, a gente pode bater uma foto de vocês aí,
com a casa, assim mesmo, só pra registrar?
Messias - Pode bater.
Francisco - Agora, tu guarda tua espingarda? Porque assim é meio...
entendeu?
Messias - Pode bater [a foto].
(DONA RENATA E DONA SEVERINA - COMUNIDADE RURAL EM
SOBRADO-PB, 2018)
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Agradecemos muito as informações que os nossos interlocutores nos deram e
seguimos para falar com Seu Clóvis e o restante da família, já que “eles é que tavam
revoltados”. Em síntese, o impacto do Canal os impediu que continuassem a viver da terra e
os obrigou a trabalharem em João Pessoa, à semelhança do que chamamos, no primeiro
capítulo desta pesquisa, de separação, que precede (e dá materialidade) ao processo de
expropriação.
Trata-se, no entanto, de uma separação parcial, que tem consequências distintas na
reprodução social deste campesinato. Em termos empíricos, não é possível igualar, mas
seguramente podemos comparar as expropriações decorrentes dos atingidos pela Barragem de
Acauã (que foram expulsos completamente das terras e das águas às margens do Rio Paraíba)
com a situação desses camponeses e camponesas que perderam uma faixa de suas terras às
margens das novas obras do Canal.
Em ambos os casos, a existência deste ato material e simbólico do cercamento – e
suas consequências no processo de mudança social, para relembrarmos Sigaud (1986) –
indicam essa situação-limite entre a expropriação completa e essas situações parciais, que
poderão ser lidas e examinadas tanto no sentido do anúncio da continuação e radicalização do
despojo como a possibilidade de articulação dos atingidos e atingidas para resistir a tais
processos. Veremos sinais dessas possibilidades de articulação mais à frente, em outras
entrevistas coletadas neste mesmo dia.
Apontamos essa distinção não para hierarquizar ou valorar qual expropriação é
“menos ruim”. Como sabemos a partir da literatura sobre barragens, há casos em que essas
situações parciais são até bem mais graves do que as situações de expropriação completa
(pelos efeitos traumáticos que produzem). Mas é fundamental, em termos sociológicos
jurídicos, indicar essa situação de liminaridade: o que podemos concluir com estes diálogos
entre os atingidos é que se ratifica uma posição de fragilidade para organizar uma resistência
futura enquanto eles se mantém na terra, num contexto mais amplo em que a especulação
imobiliária e a renda diferencial vão assumindo um papel de destaque.
4.2.3 “Vai passar um rio aqui”
Continuamos o percurso até chegar a casa de Seu Clóvis, a partir das indicações
realizadas anteriormente. Francisco mais uma vez tomou a frente da entrevista, se
apresentando e dizendo os objetivos da pesquisa. E perguntou mais diretamente sobre o
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Canal: “o que o Canal vai trazer de bom pro povo?”. Seu Clóvis, desconfiado, já responde:
“Rapai, pra mim mesmo, até o presente momento nada não…” (SEU CLÓVIS E FAMÍLIA COMUNIDADE RURAL EM SOBRADO-PB, 2018)
Logo pediu uma cadeira para que pudéssemos sentar. Percebemos que a casa de Seu
Clóvis estava realmente em frente ao local em que o Canal estava passando. A mínima
distância entre as obras e a casa indicava que o Canal passaria realmente “dentro” da casa,
como Messias e Renata já haviam nos alertado. Como as obras estavam “a pleno vapor”
naquela área, a casa já havia sido parcialmente destruída pelos tratores.
Na lateral da casa havia um poço manual de água, muito antigo, e que garantia,
segundo eles, água de boa qualidade com uma profundidade pequena de 10 metros.
Percebemos depois, no momento da sistematização do capítulo, que este mesmo poço estava
retratado no EIA/RIMA como um exemplo da precariedade das condições de vida das
populações nas proximidades do Canal. Ao que parece o poço poderia ser considerado, na
verdade, o contrário: uma estrutura simples, porém eficiente, para garantia do acesso à água
daquela família.
Toda a família de Seu Clóvis morava naquela região e teve suas condições de vida
completamente modificadas pelas obras do Canal. Aliás, numa área que não necessitava, ao
menos para eles, de mais água, pois eles já tinham acesso a ela.
A relação entre o poço manual e a tradicionalidade da ocupação, somada aos
aspectos mais centrais da água como reprodução da vida são muito evidentes. Aqueles
moradores não necessitavam de água do Canal e tinha no poço artesiano manual um símbolo
desta garantia. Roupas no varal, família reunida, casa cortada pela metade: imagens
contraditórias daquela família atingida. Selecionamos algumas fotos para expor abaixo:
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Imagem 21 - A casa de Seu Clóvis

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.
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O próprio Clóvis detalha sobre as condições atuais, em que ele continua na casa
quase derrubada, porque a energia da “casa nova” não estava instalada. A esposa de Seu
Clóvis, que infelizmente não registramos o nome, nos interrompeu e fala sobre a questão das
indenizações: “Ele fez um “pacote”, disse que ia fazer um pacote”. O sentido era reunir todas
as benfeitorias num valor “único” e “fechado”. Perguntamos pela documentação sobre os
procedimentos da desapropriação:
Pesq. - Ele deu um papel pro senhor dizendo, assim: "É 30 mil para isso,
isso, isso".
Francisco - Algum documento, um papel?
Clóvis - Parece que eu num tenho esse papel aí não.
Pesq. - O senhor num tem papel nenhum?
Clóvis - Eu num sei, tem aí [se dirigindo à esposa], tem? Tem não...
Pesq. - Num deram recibo, não? Só deram o cheque?
Clóvis - No cheque ele me deu.
Francisco - Quando o senhor recebeu o cheque, era pra dizer assim... o
cheque é um valor, mas tinha que ter um documento dizendo assim: "30 mil
foi de quê? O poço foi mil reais, o pé de manga foi 2 mil, entendesse?",
especificando assim.
Clóvis - Ói, moço, aqui, se eles enrolaram a gente, enrolou todo mundo.
Francisco - Mas o senhor tá entendendo o que eu tou dizendo ao senhor?
Clóvis - Eu tou entendendo.
Francisco - O senhor recebeu 30 mil, mas 30 mil de quê? Tá entendendo?
Era pra dizer "foi tanto de dinheiro da casa, foi tanto do poço, foi tanto do pé
de manga..."
Clóvis - Cada coisa, né.
Francisco - O senhor parou pra pensar nisso, já, alguma vez? […]
Clóvis - Rapaz, ninguém parou [pra pensar nisso] não. […] E é assim que
eles vão fazendo, é assim que eles vão fazendo. […] Aí, o que é que eles
disseram, muita gente diz isso: "Isso é obra do governo, obra do governo
federal".
(SEU CLÓVIS E FAMÍLIA - COMUNIDADE RURAL EM SOBRADOPB, 2018)

O regime de desapropriações, na prática, funciona a partir de uma racionalização da
indeterminação e da flexibilidade para os atingidos. Soma-se a isso a própria ideia de coerção
extraeconômica, em virtude dos procedimentos serem respaldados “legalmente” pelo Governo
do Estado, independentemente desse processo encontrar uma maior ou menor formalização
jurídica. Retomaremos esta questão quando da entrevista com o negociador responsável pelas
desapropriações por parte da Secretaria.
Por outro lado, observamos que as dificuldades são ainda maiores num contexto em
que não havia uma organização ou movimentos que articulassem respostas mais coletivas a
estas situações. Já a discussão sobre as cercas das margens do Canal será objeto de outras
avaliações posteriormente. Abaixo fizemos uma fotografia da lateral da casa de Seu Clóvis
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para demonstrar o tamanho da área que já estava sendo “liberada” para fazer a passagem do
Canal:
Imagem 22 - Obras do Canal - Vista da Casa de Seu Clóvis

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

O relato de Seu Clóvis continua, apontando um padrão de desinformação sobre os
procedimentos em relação ao Consórcio. Partindo da experiência dos atingidos de Acauã,
Francisco percebe a situação de alguns pés de fruta, que indicavam uma ocupação mais antiga
naquela área. O exemplo, dos mais simples e singelos, é um pé de caju e outro de manga. E a
reflexão sobre o processo de trabalho que está embutida neste ato, e sua destruição:
Francisco - Ô, Seu Clóvis, esse pé de caju quando o senhor veio morar aqui
já tinha ele?
Clóvis - Não.
Francisco - O senhor que plantou ele? Tem mais de 20 anos também esse pé
de caju?
Clóvis - Esse pé de caju é novo, é porque o lugar é bom, os terrenos era bom.
Francisco - Tem uns 10 anos?
Clóvis - Tem mais.
Francisco - Esse pé de manga é novo também, né.
Clóvis - É novo.
Francisco - Aí o senhor tinha aqui pé de caju, de manga, de laranja que eu
tou vendo.
Clóvis – O pé de caju velho que tinha aqui era aquele ali, ói, que tá ali a
madeira. Aquele pé de caju ali foi no ano que eu vim praqui.
Francisco - Aí eles destruíram aquele pé de caju.
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Clóvis - Foi tudo, foi (SEU CLÓVIS E FAMÍLIA - COMUNIDADE
RURAL EM SOBRADO-PB, 2018).

Neste momento nos foi trazida uma informação, uma pista, totalmente nova. Seu
Clóvis indicou, pela sua experiência pessoal como camponês “nascido e criado” por ali, que já
havia um plano para “passar um rio” por aquela região há muitos anos, muito antes do Canal
Acauã-Araçagi:
Francisco - Como é que foi, quando eles chegaram aqui a primeira vez?
Clóvis - Faz... faz muitos anos aqui, faz muitos anos que eles mexem nisso
aqui... A primeira vez que eles passaram aqui, passou um moço medindo
com um bolsa nas costas, com um “mói” de torno na mão, “torninho” dessa
grossura assim [pequena], com uns prego na cabeça do torno... dizendo que
ia passar o Rio.
Francisco - Oxe, um Rio?
Clóvis - Um Rio, homi. Ele passou dizendo que ia passar um Rio. Isso faz
uns 18 a 20 anos...
Francisco - 18 a 20 anos?
Clóvis - Passou uns 18 a 20 anos. Quando ele passou a primeira vez
medindo, eles vieram passando, botando uns “torninho”, eu tinha cavado um
buraco ali pra botar lixo; ele chegou com o torno e botou mermo aqui assim,
ó. Deixou e disse, "Ói, ninguém arranque esse torno não, que aqui vai passar
um rio".
Francisco - Há 18 anos atrás?
Clóvis - 18 a 20 anos. E haja tempo, haja tempo... Todo mundo se
esqueceu…
(SEU CLÓVIS E FAMÍLIA - COMUNIDADE RURAL EM SOBRADOPB, 2018)

Essa informação nos chamou bastante atenção, pois estas marcações seriam mais ou
menos contemporâneas ao momento do planejamento e da construção da Barragem de Acauã,
em 1999. Com a presença do sobrinho de Seu Clóvis, foi possível acompanhar algumas datas
a partir das memórias compartilhadas, que colaboram com a veracidade das informações:
Francisco - Uma coisa interessante que ele disse é que já faz 20 anos que já
passou um cara falando sobre o Rio que ia passar aqui, 20 anos atrás... Perto
do período da barragem...
Sobrinho de Seu Clóvis - Muito tempo atrás...
Clóvis - Faz quantos anos que papai morreu?
Josimar - Vovô morreu no dia 22 de outubro de 1998. Vai fazer 20 anos esse
ano.
Clóvis - Ói, dia 22 de outubro de 1998, foi quando meu pai morreu. [Eles] já
tinha passado isso aqui.
Francisco - 20 anos, rapaz… Essa história é interessante, viu
(SEU CLÓVIS E FAMÍLIA - COMUNIDADE RURAL EM SOBRADOPB, 2018)

Neste momento Seu Clóvis relata, com riqueza de detalhes, como ocorreu esse
momento de “passar um Rio” por dentro do seu roçado. Se estamos repetidas vezes
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defendendo a hipótese de que está em curso um novo planejamento hídrico-territorial
decorrente da integração das águas derivadas da Transposição na Paraíba, a pergunta que
poderia ser formulada com base nas indicações de Seu Clóvis é: desde quando, efetivamente,
estão sendo pensadas estas obras? Quem passou com os “preguinhos”, de roupa laranja, para
marcar pontos num GPS há quase 20 anos, para depois “passar um Rio”? Perguntas e
questões que essa pesquisa pode formular, mas não desenvolver.
Clóvis - 20 anos, ou mais de 20 anos. Aí eu botei, eu fiz um buraco aqui, ói,
ele chegou aqui e botou um torno, deixou […] e era numerado na cabeça dos
prego. Aí ele disse: "ninguém arranca esse torno aqui, que isso vai passar um
Rio aqui". E eu: "Tá certo". […] e tome tempo pra rodar e todo mundo se
esqueceu... Ninguém se lembrou mais não. Quando foi um dia eu tava aqui,
tava com um roçadinho mermo aqui, lá vem aquele “mói” de homem por
dentro do meu roçado, lá vem, lá vem, com uma bolsa nas costas, as roupa
tudo laranja, e um com uma máquina dessa daí [apontando para um celular],
ou era de outra qualidade eu num sei […] Aí, moço, o que eu tenho pra lhe
dizer é que o buraco [onde estavam os tornos] aterrou. O torno acabou-se,
porque é muitos anos... Mas quando eles vieram, pode num ter sido no
mesmo canto do buraco, mas que foi encostadinho [pertinho] dele.
Francisco - Tá vendo? GPS, rapaz, já sabia onde é que tava marcado.
Clóvis - Foi. Foi. Pegaram e botaram o torno de novo. […] No mesmo lugar,
no mesmo lugar, num teve diferença não. Botaram uma carreira de torno
aqui, saíram por aqui por dentro da casa do povo... porque isso aqui tudinho
era roçado...
Pesq. - Isso aqui tudinho era roçado?
Clóvis - Tudo […] Aí a conclusão é que eles começaram a “passar o Rio”,
começaram a andar por dentro do roçado, outro dia eu tava aí, quando eu
pensei que não tinha um "paiol de homi” dentro do meu roçado... [...]
Francisco - E isso faz quanto tempo?
Clóvis - Isso faz uns 8 a 10 anos. Ou mais... Sei que passaram por dentro do
roçado e se danaram aqui de mundo a dentro e haja medir aqui e acolá. […]
Vinha pra cá, media aqui... mas só que toda a vida, toda a vida que eles
passaram com os torno aqui, a primeira vez eles num se esqueceram...
(SEU CLÓVIS E FAMÍLIA - COMUNIDADE RURAL EM SOBRADOPB, 2018)

Regina, nossa pesquisadora, que estava escutando a conversa com mais detalhes a
pedido de Francisco, questiona e reflete conjuntamente com todos, que poderia ter havido um
planejamento casado entre a questão da Barragem de Acauã, da Transposição e do Canal: “20
anos depois? Quer dizer que isso aqui já tava planejado há 20 anos…” (REGINA - SÍTIO
TABOCAS, 2018).
Seguir esta pista, partindo das indicações do Seu Clóvis, permitiria a formulação de
um problema de pesquisa para outra tese. De toda forma, dentro do paradigma indiciário uma
das questões mais relevantes é exatamente permitir que estes detalhes, situações singelas e
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pouco ou nunca sistematizadas, possam também servir de pistas ou indícios para a construção
das compreensões possíveis no processo de pesquisa.
Para finalizar este trecho das entrevistas, sobre as desapropriações e indenizações, é
importante perceber que sempre chegamos ao nome do mesmo engenheiro, responsável pelas
desapropriações e indenizações na Barragem de Acauã, e que também foi o responsável pelas
indenizações e desapropriações relativas ao Canal. Seu nome nos acompanhou durante todos
os dias de viagem.
Francisco, conscientemente ou não, sempre buscava a informação – e obtinha a
confirmação – de que era o mesmo engenheiro de ontem e hoje, talvez como uma tentativa de
registrar, como o fez na época da barragem, sobre a participação dele na condução desses
processos tão complexos.
Uma das principais características das expropriações que estavam ocorrendo na
família de Seu Clóvis era a inexistência de qualquer organização ou movimento social que
atuasse naquela região junto com aqueles camponeses. Os relatos também dão conta de que
não houve iniciativas auto-organizadas, através de associações ou sindicatos locais. Desta
forma, podemos levantar que a situação de desinformação e de invisibilidade se agrava. Por
outro lado, esses “novos atingidos” tinham vários motivos para crer que “não era possível
brincar com gente grande”, porque “é obra do governo federal”.
Nossa hipótese que foi se reconstruindo a partir desses vários relatos é que, naquele
momento, a situação fundiária no transcurso da obra passava muito longe de estar
regularizada, mesmo que as obras já estivessem “a pleno vapor”. Esta é uma das diferenças
importantes na comparação do novo caminho das águas “de cima” e “de baixo”.
A conversa foi finalizada com a entrega de alguns documentos sobre o MAB para
aquelas populações. Pesquisa militante, neste caso, não se conduz somente para coletar dados.
Também era importante divulgar o trabalho do movimento, inclusive para eventuais ações
futuras e/ou articulações. Agradecemos muito à família do Seu Clóvis pelas informações e
receptividade e seguimos caminho em direção a Mogeiro, onde encontraríamos com o pessoal
da CPT nas proximidades do Aqueduto. Neste trajeto preferimos parar somente para fazer
algumas fotografias, mas sem realizar entrevistas mais longas, pois tínhamos um horário
marcado com os membros da CPT.
Aproveitamos o percurso dentro do carro para também avaliar quão proveitosa foram
essas primeiras entrevistas/depoimentos. Avaliamos também que o discurso oficial do
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Governo, de que “praticamente não haviam desapropriações”, ou que elas eram "coisa pouca",
não conferiam com a realidade. Após estes depoimentos coproduzidos pelo movimento junto
conosco podemos confirmar a existência de “atingidos pelo Canal”, assim como os “atingidos
pela barragem” e “atingidos pela Transposição”.
Há, portanto, uma recorrência empiricamente observável quanto ao cercamento das
águas, configurando uma espécie de padrão. Este padrão se reproduz nas falas, inclusive,
quando são feitos relatos de que “o Canal é a Transposição”, assim como às vezes aparece a
ideia de que “o Canal é um Rio”. Ou seja, são reunidas a partir da experiência dos
cercamentos as distintas obras hídricas, o que, por si só, tem uma riqueza analítica importante.
A desnaturalização ou fetichização das obras em relação aos processos naturais produz
inversões úteis à continuação do despojo em distintos contextos.
E o caráter de continuidade do processo que identificamos conceitual e teoricamente
dentro do tema da acumulação primitiva se soma a um regime de desapropriações com suas
singularidades.
4.2.4 “Tubos” e pontes: novos cercamentos entre o público e o privado
Na continuação da viagem percorremos e observamos a área em que o Canal
novamente se transforma “em tubo” (sifões invertidos), nas proximidades da cidade de São
José dos Ramos.
Nesta parte havia algumas culturas voltadas à agricultura familiar, com destaque para
macaxeira, milho e inhame. Como disse Francisco, “latifundiário num planta macaxeira não”.
A discussão que se iniciou no carro era de se a hipótese levantada por Jeremias poderia estar
certa, ou seja, que “quando tem gente, o canal vira tubo”. Como veremos nas fotos, nesta
parte do Canal há uma nítida relação entre a existência de comunidades rurais e esse “tubos”.
Propomos a leitura destes sifões dentro do nosso paradigma conceitual, de maneira
complementar sobre o cercamento das águas: não basta a alteração do regime de posse e de
uso das águas e das terras (através do despojo total ou parcial das condições de existência), é
preciso ampliar os mecanismos de controle, tornando-os mais “precisos” e mais frequentes no
caminho do Canal. Neste sentido, “o tubo” se revela como mais um “cercamento de
concreto”, como anotamos no nosso diário de campo fotográfico.
Os tubos podem significar, pois, uma espécie de “cercamento do cercamento”, ou
seja, além do cercamento representado pelo Canal ele incidiria como mais uma forma de

267

cercamento, que transcende a sua dimensão “técnica” para se revelar como mais uma das
formas de despojo.
Afirmamos isso porque segundo o discurso técnico oficial a existência destes sifões
invertidos se justificam tão somente pela necessidade de vencer alguns obstáculos de relevo,
atravessar rios ou riachos, etc. Mas não se pode ignorar que existe uma diferença substancial
entre a passagem de um Canal aberto ou de alguns tubos em relação àqueles e àquelas que
desejam usufruir das águas. Como afirmou Francisco dentro do carro, o recado seria muito
nítido: “essa água não é pra vocês”.
Imagem 23 - Obras dos túneis – Canal em São José dos Ramos

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Também observamos a existência de pontes e cercas em frente às porteiras de
fazendas agropecuárias, indicando uma simbiose entre o público e o privado – embora não
seja possível afirmar se tais cercas são fruto de acordos entre proprietários e Consórcio no
momento da discussão das desapropriações.
Chegamos então a perceber a importância sociológica da localização das pontes.
Escolhemos três fotos de uma ponte construída pelo Canal que está literalmente cercada com
arame farpado. A ponte dá acesso imediato à porteira de uma grande fazenda; e o proprietário
é dono dos dois lados. Impossível não reconhecer a relação de continuidade entre a porteira
(que dá acesso à propriedade privada) e a ponte (que também dá acesso à propriedade, mas é
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uma “obra pública”). Todas as pontes estavam protegidas pelas cercas de arame farpado,
símbolo da propriedade privada da terra que, neste caso, avança sobre a propriedade pública e
sobre a futura passagem das águas, numa espécie de prolongamento material da propriedade
privada sobre as áreas consideradas “de utilidade pública”.
As cercas provavelmente foram fixadas com a “boa intenção” de evitar “algum
acidente” do gado pertencente também ao fazendeiro, mas acabam por expressar mais do que
essa cautela. As imagens abaixo indicam um acordo – tácito ou expresso, pouco importa –
entre o público e o privado, que só fortalece e prolonga a propriedade privada da fazenda.
Nada mais representativo para nossa hipótese sobre o cercamento das águas:
Imagem 24 - A ponte, a porteira, a fazenda: cercas interligam o “público” e o “privado”
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Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Como disse Francisco ao tirar as fotos: “outra coisa que eu observei é a
desmoralização, porque até o fazendeiro botou arame farpado aqui na ponte... [...] Meu
amigo, é ele dizendo: “pertence a mim’” (FRANCISCO - COMUNIDADE DE PEDRO
VELHO/COORDENADOR DO MAB-PB, 2018 - grifos nossos).
Dessa maneira, as pontes e as porteiras são uma evidência empírica – uma pista ou
um indício, para lembrar de Ginzburg (1989) – do que pode representar o Canal para os
agronegociantes. Além disso, esse dado aponta para o processo de agência das classes
dominantes rurais para obter o máximo de benefício das obras do Canal.
Impossível não contrastar esta dimensão com os depoimentos coletados
anteriormente, em que o novo caminho das águas significa um novo processo de cercamentos,
das terras e águas. Esta é nossa tese, agora enriquecida pelas evidências empíricas mais
diversas.
Cartografamos também no nosso mapa do caminho das águas a existência de uma
comunidade, chamada Lagoa de Pedra(s). Um senhor que transitava informou que o valor da
indenização para todos os moradores desta área resultou no montante de 170 mil reais,
negociados individualmente com valores diversos. Como veremos nas fotografias, esta
comunidade fica literalmente em frente ao Canal aberto, com uma grande propriedade
agropecuária do outro lado.
Além das fazendas agropecuárias, registramos também uma grande quantidade de
terras destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar. É importante recordar que esta região próxima
da cidade de Itabaiana é conhecida pela fertilidade do solo e pelo acesso à água, a “Rainha do
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Vale do Paraíba”. Quando estávamos na região mais alta do Canal era possível observar o
“Baixo Paraíba”, ao lado esquerdo. Essa é uma região rica do Agreste paraibano, eternizada
em alguns romances como O menino de Engenho de José Lins do Rego. As terras por onde
passava o “cabriolet do Coronel Lula”, representando a chegada do moderno na estrutura
fundiária arcaica. Terra concentrada nas mãos dos latifundiários de ontem e dos
agronegociantes de hoje, como nos lembrou nossa orientadora dentro do carro, agora
observando presencialmente aquelas paisagens só conhecidas através dos livros, que
reavivaram suas próprias memórias.
Imagem 25 - Latifúndios de gado nelore ao lado do Canal – São José dos Ramos

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Fazer uma pesquisa sociojurídica em uma grande obra hídrica em movimento,
levando a observação através do percurso de um automóvel como realizamos, exige alguns
cuidados e atenção redobrada. A questão das pontes e das cercas ofereceu algumas chaves
sociológicas interessantes para a continuidade da viagem, assim como as informações sobre a
paisagem, com a predominância de latifúndios de pecuária e cana-de-açúcar. Mas o
importante, em termos metodológicos, não era uma descrição densa e detalhada de todas as
situações de conflito nas margens do Canal (afinal, não estávamos buscando fazer nem uma
“etnografia dos novos atingidos” nem um “relatório de violações”, ainda que tais perspectivas
pudessem nos inspirar). O central era examinar conjuntamente as tendências mais flagrantes e
tangíveis na empiria escolhida.
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Nessa dimensão, transformar o carro num fórum de debates apresentou diversas
potencialidades, ainda que a sistematização deste material posteriormente tenha sido difícil, já
que se estava, ao mesmo tempo, observando com atenção, dirigindo, marcando pontos de GPS
e conversando dentro e fora do carro a partir dos locais escolhidos para as nossas paradas.
Seguimos, pois, em direção a Mogeiro, onde articulamos uma conversa com um
assentado e presidente da Associação de agricultores, organizado pela Comissão Pastoral da
Terra. Após estas fotos na primeira etapa, Francisco assumiu praticamente sozinho a função
de fotógrafo oficial da viagem no novo caminho das águas. Disse-nos, inclusive, que já tinha
feito uma “oficina” de fotografia na época do Curso de Especialização no Rio de Janeiro.
4.2.5 “Aí a gente paremo a obra”
A magnitude da obra neste trecho, atravessando um vale muito alto, nos situou
quanto à quantidade enorme de matéria e energia para construção do empreendimento. Foi
exatamente nesta parte que conseguimos compreender o sentido do “novo caminho das
águas”: como a tomada d’água do Canal, nas proximidades da Comunidade de Melancia, é
feita numa região mais alta – e com a formação rochosa diferente (muito mais rocha do que
terra), o traçado do Canal tenta “vencer” esses obstáculos para garantir o transporte das águas
para as regiões mais baixas e planas, distribuindo-as por gravidade. Esta situação já havia sido
explicada pelo Servidor da SEDAP mas neste trecho foi possível compreendê-la
empiricamente. A obra, nesse local, se impunha como uma “grande obra de engenharia e
investimento”, atravessando os vales, com grandes fazendas dos lados, na parte mais baixa.
Finalmente chegamos à área rural da cidade de Mogeiro, onde havíamos articulado
uma conversa com João Pedro, da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Cabe ressaltar que a
cidade de Mogeiro, assim como todo o Agreste paraibano, é uma região de intensa
conflitividade agrária há muitos anos, com a presença de diversos assentamentos rurais em
contraste com grandes fazendas e latifúndios. A presença da CPT na região e a luta dos
camponeses pela garantia do direito à terra notabiliza-se como um elemento central neste
território. Estas lutas marcaram profundamente nossa própria trajetória na assessoria jurídica
popular117.
Citamos somente um exemplo, pelo direito à memória, de inúmeras situações dos conflitos agrários e da
violência do latifúndio nesta região. Um dos assentamentos da CPT na região tem o nome de Almir Muniz da
Silva, trabalhador rural desaparecido desde o dia 29 de junho de 2002 pela ação do latifúndio e da polícia militar
da Paraíba. O corpo de Almir Muniz nunca foi encontrado e seu desaparecimento forçado motivou o
encaminhamento de uma petição à Comissão Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados
117
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A entrevista com setores organizados do movimento social do campo na Paraíba nos
permitiu uma visão diferente, outra “mirada” sobre o mesmo processo de construção do
Canal, a partir de segmentos organizados em movimentos sociais do campo.
Nesta parte o empreendimento se apresentava “quase pronto”, nos permitindo
avaliar, junto com os camponeses, um processo que já havia ocorrido, quando “o Canal
passou por lá”. Ademais, a existência de vários assentamentos rurais ligados à CPT naquela
região permitia também a construção de um panorama sobre as diferentes estratégias – de
enfrentamento ou aceitação, de negociação ou desconfiança – utilizadas por estes
trabalhadores e trabalhadoras.
Toda a região de Mogeiro, assim como em São José dos Ramos, Itabaiana, Salgado
de São Félix, Pilar, etc., cidades no Agreste paraibano, é reconhecida pela presença forte da
Comissão Pastoral da Terra. Ter contactado, pois, com assentados da reforma agrária naquela
região é um outro elemento importante para a pesquisa, pois se trata de compreender como se
deu o processo em áreas onde já existe a atuação de uma organização ou movimento social,
em contraste com as realidades que havíamos presenciado pouco antes.
Combinamos, pois, encontrar com João Pedro exatamente em frente à obra do
Aqueduto, em Mogeiro. Seguramente é uma das partes mais impressionantes em termos de
engenharia pelo caminho que percorremos.
O Aqueduto basicamente é uma “ponte de água” passando por cima de uma rodovia
estadual, a PB-066, que liga Mogeiro à cidade de Itabaiana, mantendo a altura e declividade
do Canal para evitar a necessidade de bombeamento da água, conforme as imagens a seguir:

Americano (CIDH-OEA). Nesta petição, protocolada no dia 20 de setembro de 2009, a Comissão Pastoral da
Terra junto com a Dignitatis e a Justiça Global denunciam as ações e omissões do Estado brasileiro na
investigação do crime, apesar dos fartos indícios de que se tratou de um assassinato executado por um policial
civil pertencente a grupos de extermínio, a serviço dos fazendeiros (DIGNITATIS; JUSTIÇA GLOBAL; CPT
NE II, 2009).
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Imagem 26 - Aqueduto de Mogeiro

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Nosso entrevistado nos encontrou de moto e ali mesmo fizemos a entrevista. Alguns
trechos, infelizmente, não puderam ser transcritos pois o vento era muito forte e interferiu na
gravação.
João Pedro é camponês e liderança local, presidente da Associação do Assentamento
Padre João e foi contactado por nós com a intermediação da Coordenação Estadual da CPTPB. Além do Assentamento Padre João, também o Assentamento João Pedro Teixeira foi
impactado.
Pesq. - Vocês foram assentados aqui quando?
João Pedro - A gente fumo assentado aqui em 2013.
Pesq. - E ocuparam a terra quando?
João Pedro - A gente ocupou a terra no dia 13 de janeiro de 2013. De
acampado a gente passou 2 anos e 7 meses. […] A gente entremo no
Assentamento, já tomando posse da fazenda pra nós trabalhar, em 2013.
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Fiquemo acampado de 2013 pra trás, dois anos e 7 meses, entendeu? […] Aí
a gente fumo assentado em 2013. […]
Quando nós entremo aqui no Assentamento, em 2013, essa demarcação já
tava marcada [do Canal], aí a gente respeitando o limite que eles diziam, que
era de 100 metros de uma cerca a outra, aí...
Pesq. - 100 metros é 50 de um lado e 50 do outro?
João Pedro - Aqui tá mais do que isso, porque no início ele disse que era
100 metros, 50 e 50. Mas aí tá 60 e 60 de cada lado, ou seja, 120... Por conta
que ele disse uma metragem aí quando veio executar a obra, aí botou pra
120,[…] E aí passou, mas a gente, na exigência nossa, foi passado com 80
metros, porque a gente exigiu que passasse com 60 metros [30 de cada lado]
e eles queriam 120 [60 de cada lado]… Aí, no acordo, a gente fechou em 80.
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018)

Uma questão logo nos chamou a atenção: a existência de algumas iniciativas de ação
direta, organizada pelos assentados de reforma agrária/atingidos pelo Canal, para parar as
obras, a fim de garantir suas reivindicações e uma diferença de comportamento em dois
assentamentos muito próximos quanto às posições sobre o Canal:
João Pedro - Aí como aqui não é área da gente, aí a gente disse que podia
passar, mas como ali atrás, a gente vai passar por um açudim ali, que foi
aonde a gente paremo o canal, pra que ele não passasse destruindo o
açude. Era um açude de água doce, que em 2013 nós pegava água de lá. Nós
viemo, fechamo aqui a BR e o pessoal do [Assentamento] João Pedro
Teixeira eles meio que foram contra a gente porque a gente tava fechando a
BR... [...] E aí, a gente teve o apoio da CPT também, porque a gente quando
faz isso a gente comunica a eles, pra num fazer coisa errada, né. Aí então
nós conseguimo que não fosse, que o Canal num passasse no açude,
porque ia passar por dentro... não passou, desviou. Nós pegava água
dele, nós pegava água pra beber.
Pesq. - E continuou pegando?
João Pedro - Hoje a gente já não pega mais por conta que cada um a gente já
temo cisterna... de projeto que a gente fizemo. […] Aí a gente botemo essas
exigência.
Pesq. - E o açude ficou pra dentro da área de vocês?
João Pedro - O açude ficou pra dentro da área nossa. E a gente conseguiu
ainda que fosse... que a gente tivesse algum benefício desse trabalho... para
limpar outros açudes que a gente tinha na comunidade, aí foi construído mais
açude e foi limpo mais seis açudes.
Pesq. - E quem foi que limpou?
João Pedro - O consórcio.
Pesq. - O consórcio teve que limpar seis açudes de vocês?
João Pedro - Ele teve que limpar seis e construir mais quatro.
Pesq. - Isso tudo em volta da comunidade?
João Pedro - Isso. Pra beneficiar a comunidade.
Pesq. - Perto do Assentamento?
João Pedro - Dentro do Assentamento.
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018 - grifos nossos)
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O processo de luta contra o Canal, ainda que não tenha assumido maior visibilidade
nos permite compreender a dialética entre os cercamentos e os impactos diretos das obras, de
um lado, mas também as resistências cotidianas (SCOTT, 2002), de outro. No caso, a ação
direta, parando as obras do Canal, garantindo conquistas para os assentados.
Outro dado relevante diz respeito à diferença entre a postura no Assentamento João
Pedro Teixeira onde “o pessoal foi meio contra a gente porque a gente fechemo a BR”.
Perguntamos: “E o pessoal do [Assentamento] João Pedro Teixeira, num quis se ligar à luta
depois?” e João Pedro responde:
João Pedro – O pessoal, eles tiveram a ilusão que o Canal quando passava
era indenizado, né. Aí teve pessoas [em] que foi estourado açude, eh,
dividido a parcela no meio, e então, eles quem ficaram perdendo, depois que
viram o que a gente fizemo, aí queria se juntar pra nóis fechar, mas aí já
tava, já tinha passado, já era né... Aí eles [do Assentamento João Pedro
Teixeira] ficaram com o acordo de quando eles [do Canal] saíssem, o
canteiro [de obras] ficasse pro Assentamento, que é feito dentro do
Assentamento também.
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018)

Esta entrevista é particularmente interessante para o processo geral da pesquisa. Por
um lado, porque demonstra qual a origem e a motivação para os “benefícios e exigências”. Os
açudes construídos e a limpeza dos que já existiam ocorreu tão somente pela resistência local
organizada dos trabalhadores do assentamento, inclusive depois do descumprimento dos
acordos por parte do Consórcio e do Estado. Continuamos perguntando a João Pedro sobre os
detalhes destas ações dos assentados:
João Pedro - Sim... A gente ainda fizemo açude e perfuração de poço
artesiano, instalaram um outro que tava desativado... E fez isso porque a
gente depois que fechemo ali, que fechemo o acordo, ele ainda não cumpriu
com o que a gente queria. Aí, só promessa de fazer o açude... Aí, ele passou
um ano trabalhando, quando foi no outro ano seguinte aí a gente disse: não.
AM – O que que vocês fizeram?
João Pedro - Nós viemos pro canal e chegamos nas máquina e disse "Ó,
pode parar as máquinas aí. Ninguém trabalha aqui".
Pesq. - Vocês vieram em quanto?
João Pedro - A gente veio em 37, 37 famílias do assentamento. […] Viemos
tudo assim, como a gente tamo aqui, só pra conversar, né... Eu, como
presidente da Associação, eu vim na frente, né, aí chegava e conversava com
ele de boa, [...] eu ia no chefe dele que tava sentado só organizando, né... Aí
eu disse: "Ó, pode parar as máquina aí que a gente viemo querendo falar
com Alexandre ou Gilberto". […] Aí pegaram o rádio deles e chegaram
perguntando o que era, aí eu dizia: “Olhe, pode parar aí a obra, porque vocês
não tão cumprindo com o que vocês prometeram e tem Ata pra nóis
comprovar que vocês fizeram um acordo com nós”. […] E com isso eles
pararam, respeitaram também e ficaram parado um ano sem trabalhar
aqui […]
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Pesq. - E aí, terminaram os açudes pra vocês?
João Pedro - Aí aqui quando voltaram para fazer o Canal, aí me procuraram
primeiro para poder continuar... Aí a gente disse: “Bom, pra vocês continuar
a gente tem uma sujeição, vocês bota as máquinas para fazer os nossos açude
e os poço, e quando tiver pronto vocês trabalham”. […] Aí ele disse: "Não,
então vamos fazer assim (aquela história pra não ser nem eu nem tu), ele
disse eu vou botar uma máquina lá e vou trabalhando no Canal.". Aí eu
disse: "Beleza, de acordo com o serviço que for fazendo lá a gente também
pára”. Aí ele foi fazendo os açude, já tirando aterro de lá para aterrar aqui,
fazer aqui, e aí foi feito os açude. […]
Pesq. - Vocês tiveram assessoria de algum advogado?
João Pedro - Se precisasse nós teria. Nós tinha, mas num foi preciso.[…]
Pesq. - Isso aconteceu só aqui ou a CPT tem experiência com esse tipo de
construção em outros lugares?
João Pedro - A CPT tem experiência em outros lugares, porque pegando
daqui até pra baixo, onde tem assentamento, de área de conflito, eles sempre
ajuda. E a gente aqui, quando fechemo aqui, que num teve remédio de
fechar, nós comunicamo a eles…
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018 - grifos nossos)

Essa situação, inclusive, acabou por subsidiar algumas reivindicações de outros
setores, inclusive fazendeiros. Interessante portanto pensar o componente simbólico de “parar
a obra”. A compreensão sobre o que é o Canal e sua relação com as cercas numa percepção de
totalidade é também bastante importante, como no trecho abaixo:
João Pedro - Aí isso levou até os outros, até pra fazendeiro lá na frente, a
fazer o mesmo... Porque teve fazendeiro aí pra frente ai, parece que também
foi reduzido a largura do Canal, até Júlio Paulo Neto parece que foi...
Pesq. - Mas a largura do Canal foi reduzida?
João Pedro - Não, a faixa dos lados, né. […] É que a gente chama o Canal
o todo né, aqui [na parte de concreto onde passará a água] é apenas a
bica, e a gente diz que o Canal é tudo.
Pesq. - Sim, na margem também. Quando bota uma cerca ali quer dizer o
que? Que qualquer coisa que você faça ali é proibido?
João Pedro - É proibido.
Pesq. - E vale esses 80 metros - 40 de cada lado - com o acordo da CPT, de
onde até onde no Canal?
João Pedro - Por aqui por perto no Assentamento Padre João.
Pesq. - Que vai de onde a onde?
João Pedro - Que vai do açude, um barreiro que tem aqui, que a gente num
deixou aterrar, até [a fazenda] do Júlio Paulo Neto, o desembargador. […] Aí
tinha um riacho, onde foi que ele enlargueceu mais, por conta do riacho, aí
foi pra 100 metros. […] Mas pra isso ele pediu autorização do
assentamento pra fazer isso, aí como a gente viu que num podia proibir de
passar o Canal, né, aí a gente consentiu que só no riacho fosse 100 metros.
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018 - grifos nossos)

Há, no exemplo citado, uma inversão. Diante dos acordos firmados e da pressão do
movimento social para fazê-los cumprir, quem “consentiu” foram os assentados e não o
Estado ou o Consórcio. Mesmo que estruturalmente e hegemonicamente a obra seja uma
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imposição “de cima para baixo”, como já discutimos exaustivamente nos capítulos anteriores,
é muito importante perceber e visibilizar a importância destas resistências locais, que acabam
inclusive por inverter o próprio léxico “de baixo pra cima”, como resultado da luta.
Nos termos de Thompson, a agência das classes subalternizadas arranca, a
contragosto, benefícios e conquistas derivadas da ação coletiva com finalidades definidas e
reinstauram o conflito a partir da luta (THOMPSON, 2012). Ainda houve uma terceira parada
das obras:
Pesq. - Pra onde você acha que vai essa água?
João Pedro - Rapaz, eu acho que vai pra Araçagi mesmo, sei por onde vai
não, só sei que, como um dos acordo, nós pedimo [inaudível] e duas caixas
d'água, uma de 20 mil e uma de 10 mil [litros], mas só que essas caixa d'água
eles num botaram.... […] Aí a CPT ainda conseguiu que perfurasse um poço,
aí depois do poço perfurado eles… eles num queria instalar, demorando a
instalar. Aí nós viemos novamente, paremo o Canal, chegamo nas
máquina assim e dissemo "Ó, para essas máquina aí e vocês só vão
trabalhar quando o Canal instalar os poço".
Pesq. - Já foi a terceira parada, então.
João Pedro - A terceira parada. Aí chegou uma mulher, do Canal, eu esqueci
o nome dela… Juliana parece o nome dela, aí ela veio, conversou comigo, aí
disse "Mas como é que nós pode fazer", aí eu digo: "Ói, o que nós pode fazer
é você instalar as bombas, os poço e botar as caixa d'água, e vocês
continuam com o trabalho" […] Aí, isso foi de manhã, quando foi 2 horas
da tarde ela ligou pra mim dizendo que os cano já tava chegando na
minha casa. Aí chegou, deram um jeito rapidinho, botaram os cano lá,
no outro dia já vieram com a máquina, cavaram o chão, encanaram os
cano, e botaram as caixa. Aí instalou os dois poço.
Pesq. - E esses poço tão abastecendo, bem?
João Pedro - Os poços tão abastecendo...
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018)

Outra questão importante coletada na entrevista diz respeito à situação “atípica” em
que o Assentamento se encontrava, que acabou no caso concreto sendo um fator importante
para as lutas dos assentados na passagem do Canal. Trata-se da questão do pré-parcelamento
do assentamento, que por coincidência ocorreu no momento em que o Canal estava passando.
No caso, a falta de regularização fundiária e a consequente “ordenação” do assentamento –
sob responsabilidade do INCRA – ainda não haviam sido encaminhadas e efetivadas. Essas
questões são muito importantes na consolidação dos assentamentos, um verdadeiro gargalo
para efetivação da reforma agrária, pela omissão do INCRA. Mas no caso concreto esse
elemento de “desordenação” foi crucial, pois foi resolvido com uma postura de autonomia dos
assentados frente ao INCRA. João Pedro esclarece que:
João Pedro - Aqui o INCRA num veio nem medir a terra aqui, pra atender
pedido nenhum da gente, a gente foi quem fizemo um pré-parcelamento e
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nesse pré-parcelamento veio o Canal... o INCRA exigiu também,
aproveitando as nossas exigência, aí o INCRA também veio e pediu o
processo da medição, aí o INCRA quem fez essa medição.
Pesq. - Mas definiu as parcelas, não?
João Pedro - Tá definida já. Com o INCRA.
Pesq. - Então pronto. Dá uma segurança pelo menos... Se não o INCRA
chega aqui e diz que muda tudo pra ali, diz que ali vai ser reserva legal,
vocês “se viram” pra arrumar outro lote de vocês...
João Pedro - Aí pra isso chegou o oficial de justiça, me procurando pra saber,
onde é que era as áreas de preservação, porque quando ele chegou que olhou,
não tava da maneira que eles tinham [antes], como tava na fazenda... Aí tinha
uma área aqui onde tá o açude [por exemplo], que o fazendeiro quando
arrendou, ele arrancou o mato e plantou capim, e que era área de reserva…
Aí onde tinha mata, onde tinha mato, que era pra gente ter assentado duas
famílias lá, aí nós fizemos o parcelamento nessa área que era pra ser de
reserva legal e deixemo essa outra área como área de reserva. […] Pra não
desmatar uma área que já tinha mato, aí a gente botemo, onde o Júlio Paulo
Neto tinha plantado capim, que deveria ser área de reserva, aí...
Pesq - Então vocês trocaram a área de reserva, esse desenho do lote é
importante que vocês tenham acordado com o INCRA, se não o INCRA
muda né [...]
João Pedro - Sim, mas eu acho que isso aí já tá definido, né. [...]
Francisco - Nessa tua área aqui, quantas áreas depois do canal passam lá na
área de vocês, quantos hectares de terra teve de perca, vocês tem ideia?
João Pedro - A gente num fizemo a medição, a gente num tem uma ideia,
mas ela passou toda dentro do que era área de reserva, aí em quatro parcelas,
que passou pegando, atravessando, aí a gente quando nós viemos medir,
fazer o parcelamento, nós respeitamos 100 metros pra que ele depois num
pegar e ter que recuar mais pra frente... Então a gente já fizemo a medição já
pra deixar o [espaço] do Canal aberto, com a área de reserva. […]
João Pedro - Eles só veio, só foi abrir pra negociar quando a gente fechemo
aqui a BR.
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018)

Essa situação atípica, somada à capacidade política de mobilização e organização da
CPT naquele assentamento evitou maiores sobre ele.
Recordamos que todo processo de construção de uma grande obra se traduz em um
“complexo processo de mudanças sociais” (SIGAUD, 1992) com seu correspondente
processo de mudança socioterritorial. Assim, toda reordenação territorial definida pelo
Governo/Estado/Capital implica ao mesmo tempo numa des-ordenação territorial do ponto de
vista dos camponeses118.
No caso acima, a ordenação, o redesenho planejado dos próprios assentados, foi uma
situação atípica pois ocorreu quase de maneira simultânea com a chegada das obras do Canal,
mas contando com a habilidade política e experiência dos próprios camponeses para "pensar
Agradecemos ao Professor Carlos Walter Porto-Gonçalves por esta reflexão, que tomamos para esta análise,
derivada de uma reunião de pesquisa no LEMTO (Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e
Territorialidades).
118
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nas soluções" que evitassem maiores impactos. Essa singularidade, no entanto, não irá se
repetir em outros casos.
O achado desta parte da pesquisa é muito interessante: há claramente uma diferença
entre os impactos que ocorrem quando o processo de consolidação do assentamento já se deu
e quando ainda não ocorreu plenamente. No caso do assentamento em que vivia João Pedro, o
fato deles estarem em “pré-parcelamento” permitiu uma espécie de "redesenho" do projeto do
assentamento, levando em conta a passagem do Canal, o que é quase impossível na maioria
absoluta dos casos, pois os assentamentos já tem seu desenho pré-definido, com o lote
destinado a cada família camponesa.
Mas para fazer valer os seus interesses era preciso mais: força política e organização
– nos termos de Thompson, a agência de classe dos oprimidos (THOMPSON, 1981). E trouxe
resultados, como vimos. Sobre as experiências de transição agroecológica no assentamento,
algumas questões importantes foram relatadas, inclusive sobre as dúvidas acerca da
importância e “necessidade” da obra para sustento dos assentados.
Pesq - E vocês tão plantando o que lá?
João Pedro - Rapaz, nós planta no assentamento amendoim, feijão, batata,
roça, essas cultura nossa.
Pesq. - Vocês tão na feira agroecológica lá da Universidade?
João Pedro - Tamo não.
Pesq. - E vocês plantam sem veneno, orgânico?
João Pedro - Rapaz a gente usa o veneno, mas aí a gente já tá se habituando
a trabalhar já com o orgânico, muita gente já tá trabalhando.
Pesq. - Mas como é essa transição? Porque a primeira safra vai ser menor,
né.
João Pedro - Isso, isso. Já tem dois anos aí que os meninos tão fazendo,
como a ATER, quando atuava, ela ensinou fazer os manejo, os preparo pra
agüar, né, com a castanha, com as coisas de mato, o fumo, esses negócio.
Tudo eles já ensinaram, tem um pessoal já usando... Eu mesmo quando eu
planto feijão eu já agüou ele com detergente pra não usar o veneno e dá
certo. A roça a gente aqui não aduba, não bota adubo, algumas pessoas
botam, mas a gente a maioria num bota.
Pesq. - Mas a tendência é sair...
João Pedro - A tendência é sair. A gente tamo trabalhando pra isso. Aí nós
conseguimo fazer cisterna pelo ASA, essa cirterna calçadão, aí também já
tivemo capacitação pra fazer esses defensivos naturais das plantas né, dos
legumes, e plantar essas verduras essas coisas já em hortinha ao redor da
cisterna… […]
João Pedro - Porque se não a gente que tem, que hoje é 17 hectares, teria,
essas quatro parcelas vamos dizer que tivesse na base de umas 15 hectare, ou
14 hectare.
Pesq. - A média de hectare aqui qual é? De lote?
João Pedro - Ali tá 17 hectare, de lote pra família, fora os 20% da reserva
legal.
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Pesq. - É bom esse tamanho? É Francisco?
Pesq. - É porque é 17 hectares com a terra boa, né.
Francisco - É, aqui a terra é boa, rapaz...
Pesq. - E lá [em Acauã], qual é a média do lote?
Francisco - Lá, lá é 35 hectare para cada família… […] aqui a terra é muito
melhor que a região de Aroeiras.... De Itatuba pra cá já melhora.
João Pedro - É, porque ali é mais seco, aí o pessoal cria... [inaudível]
Francisco - Pois é, por isso ali é difícil encontrar uma terra, porque tem que
ser uma terra... imagina só, 35 hectare pra cada família, isso é dificil rapaz.
Com 600 família pra atender, ó prai... Tá entendendo?
Francisco - Aí você vai chegando lá pra o litoral norte, aí vai diminuindo.
Pesq. - O módulo vai diminuindo.
Francisco - Em Itatuba já é mais...
João Pedro - E pra cá, que tem área pra frente aí que é 5 hectare, 6 hectare.
Francisco - Cada vez que se aproxima do litoral norte vai diminuindo,
porque a terra é melhor.
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018)

Outro ponto extremamente importante no relato dizia respeito à questão da gestão
das águas feitas pelo Assentamento. A partir do exemplo de João Pedro e recordando as
reflexões feitas por Jeremias no dia anterior, pode-se falar que as políticas de convivência
com o semiárido – em especial a política de um milhão de cisternas 119 – são efetivamente as
políticas de segurança hídrica para consumo dos camponeses.
A essa política se somam as estratégias de perfuração de poços e de pequenos
reservatórios hídricos locais, gestionados coletivamente, para garantia da produção agrícola.
Já o Canal, não é visto como uma obra de segurança hídrica que trará benefícios efetivos e
diretos.
Pesq. - E agora, a expectativa de vocês é qual?
João Pedro - É, os açude agora tão ok, tão limpo né, agora só esperar a chuva
pra encher, e produzir no lote da gente.
Pesq. - Vocês vão depender dessa água do Canal?
João Pedro - Aqui a gente pode até depender dessa água porque a gente tem
carro de boi, né, e vem pegar na carroça pra algum consumo em casa, dá
água a bicho... mas de a gente pegar e ter algum ponto de água para levar,
com bomba ou alguma coisa assim, nós num temos [a necessidade].
Pesq. - Num precisa, então?
João Pedro - Até precisar precisa... mas só que num pode...
Pesq. - Num tem ou num pode? A manutenção do açude, mesmo vocês tendo
cisterna, pode servir pra isso também?
João Pedro - É, o açude é. […], [Mas o Canal] a gente acha que num pode
pegar não...
João Pedro - A água num é doce, mas dá pra alguma coisa, né. Ela é salgada,
né, meio salobra. Mas dá pra fazer descarga, negócio de lavar roupa, dá pra
enxaguar roupa, mas comida já não presta.
Pesq. - E tem cisterna também?
119

Discutiremos a importância deste programa no capítulo seguinte.
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João Pedro - Aí as cisterna, a gente temo a cisterna e usamo da cisterna. Pra
fazer comida e pra beber.
Pesq. - Então tem água pra produção e pra beber..
Pesq. - E a água salobra não é ruim pra produção, não?
João Pedro - Dá pro gado, dá pros animais a água salobra. Aí a outra da
produção é água do calçadão, cisterna calçadão, que é de 52 mil litros, aí já
dá pra gente fazer a produção [...] É a primeira água e a segunda água, que é
o P1+2, né. Programa da ASA [Articulação do Semiárido].
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018)

Finalizamos a entrevista diante de um pôr do sol às margens do Canal e nos
direcionamos para a última entrevista do dia, na casa de Seu Tobias, assentado do outro lado
do Aqueduto, no Assentamento João Pedro Teixeira. Tudo graças à confiança e
disponibilidade de João Pedro para nos levar para conhecê-lo. Seu Tobias foi um dos
assentados mais impactados pela passagem do Canal no Assentamento João Pedro Teixeira,
muito próximo do Aqueduto onde estávamos.
Imagem 27 - Entrevista às margens do Aqueduto em Mogeiro

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Já escurecendo, chegamos à casa de Seu Tobias e conversamos num típico alpendre
de casa do interior. Uma conversa ainda mais informal e “livre”, ressaltando os elementos que
caracterizavam a diferença da postura entre os assentamentos nas discussões, estratégias e
ações em relação ao Canal. O contexto, pois, é bastante similar ao que apresentamos
anteriormente no que tange à entrevista com João Pedro. No entanto, como também já
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destacamos, a situação do Assentamento estava consolidada. As cercas ao lado do Canal,
neste assentamento, “passam com 120 metros”.
Imagem 28 - Casa de Assentado da CPT no Município de Mogeiro – Assentamento
João Pedro Teixeira

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Nesta entrevista ficou mais perceptível a “dimensão estratégica” do cercamento,
através da passagem do Canal por dentro de áreas de assentamento: trata-se de uma estratégia
que diminui os custos da obra pois não há indenização da terra (que é pública, pois pertence
ao INCRA) e que acelera, portanto, a “limpeza jurídica dos terrenos”.
A entrevista também nos trouxe a discussão sobre a importância da água em seus
diversos processos e ciclos e os impactos da obra nestes ciclos. Por fim, o tema das pontes e
dos acessos nos fez voltar à questão da importância sociológica das pontes como indicador de
pressão social das classes em disputa. Sobre o histórico do Assentamento e a chegada do
Canal, ele explicou que:
Seu Tobias - O Assentamento João Pedro, ele nasceu, assim, o pessoal que
mora no Assentamento eles são todos daqui do município mesmo. Foi em 28
de dezembro de 1998. São 720 hectares. [Passou] 3 anos no coletivo, depois
dividiram. Em 2008 passou um cara medindo aí, dizendo que ia passar um
Canal aqui, a gente nem botou isso na cabeça, né. Dissemo: "Isso é
conversa", e quando foi em 2012 chegou o cara aí já pedindo autorização...
Pesq. - Mas entrou lá para conversar com vocês?
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Seu Tobias - Primeiro chegou um cara aqui fazendo a topografia, né. Já
marcando o local... Aí quando foi depois, isso foi no final de 2011, aí 2012
eles convidaram a gente pra uma reunião. Aí convidaram a gente pra uma
reunião, porque ia passar o Canal aqui e tal. E que ia precisar de uma faixa
de terra com 120 metros de largura.
Pesq. - E essa terra já era do INCRA?
Seu Tobias - Já era do INCRA.
(SEU TOBIAS - ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, 2018)

João Pedro intervém na conversa para nos dar uma dimensão dos impactos de forma
mais precisa e direta: “Já era do assentamento, você já tinha construído açude, né?” e o
assentado nos dá uma dimensão dos impactos, acreditando na sua continuidade, assim como é
contínua a marcha de expropriação e violência:
Seu Tobias - Já tinha feito projetos, né...PRONAF, já. Então, aí nós tinha
feito investimento, né, tinha feito cerca, plantado capim, palma, barreiros, e
aí esse canal ele pegou justamente os barreiros, foram doze. Doze
barreiros. […] Tinha mesmo esse aqui na frente de casa... O canal
passou mesmo em cima. [...]
Pesq. - Nós tamo aqui sentado na tua casa no Assentamento, e vendo o Canal
ali.
Seu Tobias – É, o Canal é dentro do Assentamento. […]
Seu Tobias - Nós fomos atingidos diretamente né, porque passou aqui por
dentro. [O Canal] divide o assentamento aqui no meio. Mais ou menos a
gente sabe, né Fulano, o que aconteceu aqui... os impactos, né, que assim,
que aconteceram e que tá acontecendo, né, por isso que, eu acho que num vai
acabar tão cedo... num vai acabar mais, né, na verdade. Depois que
construiu... tem impacto que vai permanecer.
(SEU TOBIAS - ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, 2018)

A casa de nosso informante traz a imagem que mais representa imageticamente o
cercamento das terras e das águas em virtude do Canal. Percebe-se que a área cercada diminui
drasticamente o terreno da casa de Seu Tobias, em virtude do recuo para além do Canal ter
sido feito com o tamanho máximo de 120 metros, que os assentados mobilizados pela CPT
conseguiram reduzir para 60 metros. Ao fundo, observamos o Canal passando. Em primeiro
plano, a cerca que delimita a área desapropriada:
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Imagem 29 - A cerca e o Canal Acauã-Araçagi - Assentamento João Pedro Teixeira

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

E nosso entrevistado continua, ressaltando o caráter duplamente expropriatório do
Canal. Ele altera substancialmente o modo de vida e as condições de existência dos
trabalhadores rurais assentados, por um lado, e, por outro, barateia os custos da obra por conta
da cessão das áreas destinadas aos assentados em nome do “interesse público”.
Seu Tobias - Então, aí nós sentamos com eles para ver, né, como ia ficar, né.
[…] Aí convidou também uma pessoa do INCRA, e ficou logo certo de que a
terra a gente num ia receber... a terra num tinha indenização, indenizar só as
benfeitorias.
Pesq. - E qual era o argumento de num indenizar a terra?
Seu Tobias - É que tinha sido desapropriada e já era uma terra do governo
federal, né. […]
(SEU TOBIAS - ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, 2018)
Sobre a questão das desapropriações em áreas públicas sem a necessidade de

pagamento de indenizações, acreditamos que as reflexões que trouxemos nos capítulos
anteriores sobre os regimes de desapropriação levantados por Levien (2014) são suficientes
para produzir uma análise mais densa sobre estas dimensões, para além do utilitarismo e dos
custos. Neste caso é possível observar como a “opção monetária” foi majoritariamente
adotada, ou seja, privilegiando a aceleração dos pagamentos das indenizações conforme os
desejos da Secretaria de Governo. Ainda que possam ser compreensíveis diante das coerções
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sofridas e as preocupações que sempre acompanham este tipo de situação,

este fator,

comparativamente, nos traz elementos para pensar o quanto tais circunstâncias acabam por
levar a solução integralmente para o campo das regras estabelecidas pelo campo antagônico:
Seu Tobias - Então nós ficamos atordoados meio sem saber o que fazer, e a
gente dissemo "Tudo bem, a gente num vai fazer muita coisa, agora vocês
tem pagar adiantado”. Porque eles disseram que tinham começado lá, na
Acauã, e a gente já tinha a ideia de que num pagaram direito lá, né... Acho
que tem gente que num recebeu ainda... Então nós concordamos isso e
quando foi numa quarta-feira eles botaram as máquinas dentro do terreno e
entraram. A gente foi lá e proibiu, parou. Aí eles vieram na outra semana e a
gente fomo lá na Secretaria de Recursos Hídricos e lá a gente assinou um
documento que só entrava quando pagasse primeiro. Aí eles providenciaram
essas indenizações da gente dentro de uma semana, tudinho. […] E aí... [o
pagamento] foi só com as benfeitorias, né, a terra não. […] Só causou
problema, né, porque a gente, eles fizeram as cercas, pra gado, etc. Só que
deixaram aberto aí (SEU TOBIAS - ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO
TEIXEIRA, 2018).

O respeito às “regras do jogo”, nestes casos, representa o reforço de uma visão
patrimonialista e mercantilizadora, de forma que as soluções são sempre individualizantes, e
“precificam” um conjunto de demandas necessárias à reprodução do campesinato. Desta
forma, a avaliação e o pagamento das indenizações podem ser vistas, dialeticamente, não
como um indicador de vantagens, mas de perdas no caso concreto. O próprio assentado
reconhece que a diferença de estratégia surtiu mais efeito “do outro lado”.
Duas últimas questões importantes a abordar relacionadas diretamente ao objeto da
pesquisa: a) o acesso à água e as perspectivas que o Canal trazem neste âmbito, e; b) as
possibilidades de articulação que se abrem em virtude desse compartilhar de experiências às
margens do Canal, já que as obras ainda estão em fase de construção. Sobre a questão das
águas, a longa conversa abaixo envolveu todos os atingidos, intercalando falas sobre os
impactos nas fontes de disponibilidade hídrica já existentes antes do Canal e as alternativas.
Nos chamam a atenção as questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos por
parte da AESA, que finalmente apareceu no nosso caminho das águas como parte das
inquietações dos atingidos. Até o segundo “canto de Acauã” relacionado com o Canal entra na
conversa, como uma “consequência” ou um “castigo” pela construção do Canal, como um
mau presságio que vem junto com as obras.
Seu Tobias - Nós fizemos uma reunião com o representante do Consórcio, da
Prefeitura, do INCRA e da comunidade, em 2013. E uma das coisas que a
gente reivindicou foi se a gente ia ter acesso à água.
Francisco - E aí?
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Seu Tobias - E aí a posição é que a gente tem acesso à água, agora no uso
controlado... o que eles disseram é que num é em todo lote que vai ter
acesso, vai ter acesso em pontos estratégicos.
Francisco - Onde é que tá isso, tem algum documento que diz isso?
Seu Tobias – Não. […] Tem a ata dizendo que aconteceu isso mas... ata né...
João Pedro - O que ele disse era que tinha que fazer um projeto na ASA,
na ASA não, na AESA [Agência Executiva de Gestão das Águas], pra ter
o uso da água. Tem que ter projeto...
Pesq. - Como é que a AESA vai dar acesso pra vocês aqui se não dá em
Acauã? Em Melancia num pode... aqui pode?
Pesq. - É porque a AESA ela é responsável pela outorga das águas, né, é o
documento oficial que autoriza o uso das águas… Só que pra que você possa
pedir você tem que fazer um pedido e tal e você paga...
Seu Tobias - Tem um rapaz aqui de Mogeiro que trabalha lá na topografia.
Ele veio aqui ontem, ele disse: “Rapaz parece que é uma coisa pra
mostrar que num dá certo, porque parece que depois que o Canal foi
construído, num choveu mais...”. Em 2011 deu muita água aqui, choveu
muito em 2011! E 2012 começou, quando começou a movimentar as coisas
do Canal num choveu mais… E ele tava dizendo "Eu tou morando em Sapé,
lá em Mari, e é uma região que chove muito, e esse ano choveu mais pouco".
Aí eu disse: "Será que o Canal tá chegando lá?"
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018; SEU TOBIAS ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, 2018)

A associação realizada entre o Canal e a falta d’água, longe de ser somente uma
avaliação ingênua e despida de significações mais profundas, revela um pensamento
sofisticado, muito mais conectado com uma abordagem da “água em estado vivo”:
Pesq. - É como se o Canal trouxesse a seca, ao invés de trazer a água, né?
Seu Tobias - Assim, é brincadeira, mas...
Pesq. - É brincadeira não! Isso é sério.
João Pedro - Mas só que isso aí traz a seca, porque? Uma largura de 120
metros com tanto de água que tinha – aqui como é área de assentamento,
tinha pouca água – mas daquelas matas que tinha, muita baraúna,
árvores nativas da região que hoje num tem. Que essas árvores eles
eliminaram e acabaram com as árvores nativas e não replantaram
outras. Aí a gente sabe que pra vim chuva, pra ter mais chuva, tem que ter
mais árvores. E as árvores que tinha eles tão acabando... E o replantio cadê?
[…]
(JOÃO PEDRO - ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, 2018; SEU TOBIAS ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, 2018)

Uma outra chave de interpretação desta tese é apresentada com a mesma
transparência que as águas: as diferentes formas de uso e de acesso à água, para além das
grandes obras hídricas. Ambos refletem juntos, Seu Tobias e João Pedro, sobre a importância
das cisternas para a sustentabilidade hídrica dos assentamentos, tanto para produção agrícola
quanto para a pecuária:
Seu Tobias - A felicidade daqui é porque todo mundo tem cisterna, né, e
agora com cisterna calçadão, que foi em 2014, aí veio a cisterna calçadão.
Pesq. - Tem muita cisterna calçadão aqui?
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Seu Tobias - Tem, no assentamento tem 10, e mais 9 agora. São 19.
Pesq. - De 50.000 litros? E aí pra garantir a produção já resolve?
Seu Tobias - É. Porque o objetivo maior da cisterna calçadão é pra produção.
Mas tem gente que como a necessidade das águas dos animais é maior, aí
acaba optando por deixar pros animais, porque num tem onde buscar...
João Pedro - Mas aí é produção também, os animais é produção.
Seu Tobias - É produção também. Criando animal tá produzindo também, né.
E também a adutora que vai de Salgado [Salgado de São Félix] pra Mogeiro,
que ela passa aqui por dentro. Aí esse chafariz eles deixaram, quando foi
agora cortaram as águas por causa dessas seca, né. Acauã quase se esvazia...
foi um moído danado, a gente abriu de novo, abriu lá. Aí agora tem água...
Seu Tobias - Mas, se não fosse isso aí eu já tinha me mudado daqui. Ia
buscar água aonde? No Rio? Porque antes era por causa dos barreiro, né...
Pesq. - Os barreiro era que garantiam, então...
Seu Tobias - Era, garantia.
(SEU TOBIAS - ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, 2018)

O último trecho dessa conversa de fim-de-tarde entre os atingidos e co-pesquisadores
nos leva a uma inevitável síntese sobre a fertilidade dos diálogos entre os atingidos e atingidas
de ontem e de hoje. Seu Tobias termina a entrevista, reflexivo, numa fala mais pausada e é
logo complementado por Francisco, no sentido da organização e luta para os próximos
tempos, no momento mais afetivo e emotivo dentro desse percurso pelo novo caminho das
águas até então.
Seu Tobias - A gente num tem…. é….assim… uma noção do tamanho do
que vai ser o problema daqui pra frente. Mas a gente tem certeza de que esse
problema vai ter... é... quando um dia se esse Canal encher – eu só acredito
quando eu ver – mas pra gente ter acesso a gente vai lutar muito mais do que
lutemo pra receber as indenizações.
Francisco - O conflito deve continuar.
Seu Tobias – É. [...]
Francisco - Olhe, a gente tem que se juntar viu… A única saída pra gente
aqui é a gente pegar, no mínimo de Melancia em Itatuba, até Araçagi, é
juntar esse povo todinho, pra reivindicar uma pauta geral, num é uma
pauta do Assentamento João Pedro Teixeira não, é uma pauta dos atingidos
pela Transposição. Aí tem força...
Seu Tobias - É verdade...
Francisco - Porque vocês tem uma experiência, eu tenho uma experiência,
então juntando essas experiências a gente vai ter muito mais força e vai ser
respeitado. O pouco que vocês conseguiram aqui foi com muita luta [...]
Seu Tobias - E o pior que, é você tirando água de onde num tem, que é no
Cariri, pra botar água onde tem... É projeto de doido.
Pesq. - Você reparou quem é que tá lá? Onde é que tem água?
Seu Tobias - Pois é... Abacaxi, cana, eu num sei nem o que tem pra lá mais...
Pra exportação. A gente precisa unir forças mesmo, a gente tem consciência
disso (SEU TOBIAS - ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA,
2018).

Finalizamos a entrevista agradecendo e uma reflexão surgiu, após a explicação de o
porquê da escolha do Assentamento com um nome tão simbólico, que homenageia um dos
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líderes das Ligas Camponesas da Paraíba: “Parece que juntando a luta de João Pedro Teixeira,
que era a luta pela terra de antes, agora tem também a luta pela água de vocês”, dissemos.
Seguimos para a casa de Regina em Itabaiana, aproveitando o nosso “fórum de
debates” dentro do carro para fazer uma avaliação do cansativo dia de pesquisa de campo
militante sobre o novo caminho das águas.
Foi um dia em que se fez possível descobrir e evidenciar a existência de novos
atingidos. São cantos de denúncia, são dois cantos de Acauã: o canto da barragem, que há
quase 20 anos anunciava as expropriações, as violações e o mau-agouro decorrente do
cercamento planejado das águas, afetando cerca de 1000 famílias que viviam às margens do
Rio Paraíba e conviviam com ele para reproduzir suas condições de existência. O novo canto,
do Canal, mais sofisticado em diversas dimensões e integrado a um novo planejamento
hídrico-territorial na Paraíba, anunciando e prenunciando novos impactos, novas violações.
Dois cantos, ironicamente, interligados pela mesma promessa da ampliação do acesso à água,
mas que se traduziram no caminho que percorremos, para além das aparências, em novas
cercas e novos cercamentos, das terras e das águas, no território estudado.
4.3 “COMO SE TIVESSE ARRANCADO UM PEDAÇO DE VOCÊ”: AS LUTAS E O
LUTO ÀS MARGENS DO CANAL
Nos dois dias seguintes seguimos o percurso partindo da BR-230 em direção ao
Litoral Norte, nas proximidades da cidade de Riachão do Poço. Como os dois dias anteriores
foram intensos e as informações coletadas bastante detalhadas, nos fornecendo o substrato
mais essencial da nossa investigação, decidimos coletivamente que buscaríamos maior
objetividade nas paradas a partir dali, atentando para não perdemos o horário das entrevistas
já agendadas (e também para conseguirmos almoçar120).
Essa descrição metodológica é importante pois, na medida em que as atividades de
campo vão se desenvolvendo, é possível afinar melhor os principais objetivos, a partir das
exigências do próprio campo dos co-pesquisadores. Para as finalidades deste capítulo, que já
se aproxima do seu final, buscaremos ser mais sintéticos e evitar repetições, a fim de explorar
mais os novos achados, sempre fazendo remissão ao que já foi visto e sistematizado. Desta
forma os dois dias de percurso foram agrupados em uma única sessão.
Não é um detalhe menor informar que no dia anterior comemos somente sanduíches dentro do carro durante o
dia. Optamos por não parar para almoçar para não perder a entrevista no Aqueduto com João Pedro. Pesquisa de
campo militante também se faz a partir de um conjunto de esforços que, em geral, não são divulgados. Como
diria Chico Buarque, “a dor da gente não sai no jornal”.
120
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Conforme uma informação obtida pela liderança do MST, o Canal “não ia muito
longe dali”, já que as obras estavam construídas até pouco depois da Rodovia PB-073, que
liga as cidades de Mari e Sapé. Neste local estava sendo construído um novo aqueduto, muito
próximo de grandes usinas de cana-de-açúcar. Nosso percurso, pois, às margens do Canal, foi
também limitado por esta informação da própria obra ainda “em construção”; por isso
privilegiamos concluir nossas atividades de pesquisa de campo visitando o canteiro de obras,
onde entrevistamos o servidor responsável pelas desapropriações, já diversas vezes citado
durante os dias anteriores121. Em relação às fotos e às gravações dentro do carro, seguimos
com Francisco sendo o nosso “fotógrafo oficial”.
Inserimos nesta reta final do novo caminho das águas, conforme planejamento e
articulação prévia, mais um sujeito político no contexto desta pesquisa militante: o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que se soma agora à CPT e ao MAB.
Nossa primeira parada se deu no Assentamento Chico Mendes, município de Riachão
do Poço. Aproveitamos os dados que obtivemos sobre os trechos abertos e fechados do Canal
e fizemos um mapa que detalha os pontos visitados.
Mapa 8 - Percurso dos pesquisadores – terceiro dia

Fonte: Acervo da Pesquisa de campo, 2018. Elaborado pelo pesquisador (2020).
121

A longa entrevista com este funcionário será objeto de nossas reflexões no próximo e último capítulo.
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Neste mapa é possível perceber que a maior parte do percurso realizado no terceiro
dia de campo foi feito às margens de trechos fechados do Canal, chamados de “sifões
invertidos” (ver Imagem 32). Neste dia também foi possível ter uma avaliação mais nítida
sobre o impacto ambiental produzido pelas obras, em especial dentro da área de reserva legal
do Assentamento visitado.
Outro ponto importante visitado foi o Rio Gurinhém, que é ponto de referência para a
finalização do trecho 1 do Canal e o início do trecho 2, nos quais existe um projeto de
construção de uma outra barragem, como discutiremos sucintamente no próximo capítulo.
Desta forma, transitamos de um trecho a outro, chegando à parte do percurso em que pelas
nossas pesquisas anteriores as áreas beneficiadas pela construção do Canal são reveladas.
Neste sentido, a entrevista com a liderança do Assentamento era essencial para
verificar quais as perspectivas daqueles camponeses e camponesas quanto ao acesso à água e
os benefícios que o Canal poderia trazer, já que eles se encontram dentro dessa área
prioritária. Percorrer essa área, portanto, representa também um momento de síntese para a
pesquisa, para percebermos, novamente, as diferentes sobreposições de interesses e as
determinações mais essenciais do Canal.
Como é possível observar no mapa 8, seguimos pelas proximidades da BR-230 após
sair da cidade de Itabaiana, até chegar na sede do Assentamento Chico Mendes do MST, em
Riachão do Poço (ponto 01 no Mapa). O Assentamento fica bem perto da entrada da Rodovia
e antes do Rio Gurinhém, de forma que pudemos obter mais informações com eles sobre
como estava a situação do Rio. Após essa parada e conversa com a liderança do Assentamento
do MST, continuando o percurso às margens do Canal, chegamos até o Assentamento Padre
Gino, vinculado à CPT. No segundo Assentamento visitado, buscaríamos informações sobre
os impactos do Canal e sobre um suicídio ocorrido poucos meses antes.
Abaixo seguem imagens da entrada do Assentamento Chico Mendes. Em frente ao
Assentamento observamos a presença de fazendas agropecuárias consorciadas com a cana-deaçúcar. Uma espécie de sistema cana-gado, como anotamos no caderno de campo.
A qualidade da terra só aumentava e a paisagem vai se tornando diferente, com mais
pastagens e cana-de-açúcar e mais áreas verdes, como resultado da maior disponibilidade
hídrica nestas áreas do trecho 2.
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Imagem 30 - Proximidades do Assentamento Chico Mendes X Complexo Cana-Gado

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Com Tião, assentado, liderança e presidente da Cooperativa de Produção
Agropecuária Campo Verde (COOPAVE), conhecemos a história do Assentamento Chico
Mendes, que se iniciou em 1998. Aqueles camponeses foram assentados em 1999, portanto
tinham uma história de mais de 20 anos de luta para consolidação e fortalecimento do
Assentamento numa região dominada pela cana-de-açúcar. Em contraste com as
monoculturas, ele produzem “milho, macaxeira, peixe, camarão, gado, inhame, batata-doce,
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feijão, fava, além de frutas como caju, manga, acerola, coco e mamão” (TIÃO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, 2018).
E como está essa produção?, perguntamos. “Tá muito difícil desde que acabaram
com o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), que era ótimo para nós. Desde o Governo
Temer pra cá, né. De 2016 pra cá piorou muito” (TIÃO - ASSENTAMENTO CHICO
MENDES, 2018). As políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, mais uma vez, são
ressaltadas como componentes importantes para a garantia da reprodução da vida deste
campesinato, e as mudanças de conjuntura política no pós-golpe sempre são lembradas como
parte de uma engrenagem de ampliação da criminalização.
A exemplo do que ocorreu em Mogeiro com os assentados da CPT, Tião destacou
que eles também precisaram parar a obra em meados de 2016 para que as negociações com o
Consórcio e com a Secretaria de Governo pudessem caminhar, repetindo as estratégias que já
ressaltamos nos dias anteriores. Segundo ele foram conquistadas a limpeza e recuperação de
alguns barreiros, a perfuração de dois poços e a reconstrução das casas que foram afetadas,
ainda que o assentado tenha reclamado do tempo e da demora para que o Governo viabilizasse
os acordos.
Tião ressaltou um ponto interessante sobre a negociação com o Governo do Estado: o
fiscal da obra informou-lhes de forma expressa que as reivindicações do Assentamento “não
estavam no cronograma nem no planejamento da obra”, de forma que para viabilizar estes
pontos era necessário alterar o cronograma. As obras não estavam no planejamento porque de
fato não eram consideradas necessárias pelo Consórcio e só foram pensadas por conta da
pressão vinda do Movimento, totalmente invisibilizadas quando vistas “de cima”.
Dada a quantidade de situações semelhantes, refletimos conjuntamente que era
importante sistematizar os dados dos Assentamentos de reforma agrária por onde o Canal
passava, porque a esta altura já seria possível confirmar que o traçado escolhido pelo Canal
intencionalmente passava por estas áreas. Esta sistematização pode servir de base para
eventuais pautas de discussão e articulação entre os movimentos do campo.
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Quadro 8 - Assentamentos de reforma agrária atingidos pelo Canal Acauã-Araçagi
ASSENTAMENTOS IMPACTADOS
MUNICÍPIO
PELO CANAL ACAUÃ-ARAÇAGI
Padre João

Mogeiro

João Pedro Teixeira

Mogeiro

Chico Mendes (Agrovila I)

Riachão do Poço

Chico Mendes (Agrovila II)

Riachão do Poço

21 de Julho

Sapé

Padre Gino

Sapé
Fonte: Elaboração própria (2020).

Sobre a questão da água do Assentamento a liderança pontuou que existem diversas
soluções hídricas, pensadas e executadas dentro do Assentamento. Um poço com 12.000 litros
por hora, que foi construído no ano 2000 “com parceria com a Universidade”, que garante
“água 24 horas na torneira da gente”; este poço tinha também um dessalinizador mas não
estava funcionando. Além disso, o Assentamento conta com uma caixa d’água (conseguida
através do INCRA), cisternas e um reservatório com 23 hectares de espelho d’água, para uso
coletivo da comunidade, com uma produção considerável: “Inclusive no almoço a gente vai
ter ali uma lembrançazinha, né, um peixinho aqui, porque tamos criando peixe agora com
água desse poço” (TIÃO - ASSENTAMENTO CHICO MENDES, 2018).
Tião também ressalta que os assentados desenvolveram soluções inovadoras
interligando a caixa d’água com o reservatório, para “manter a caixa d’água sangrando
sempre” e com isso melhorar a qualidade da água. Tais soluções feitas pelos “de baixo” são
importantes para destacar a capacidade e a inventividade dessas iniciativas autônomas ligadas
às questões hídricas.
A luta pelos poços e por estas soluções hídricas são apresentadas por Tião como uma
espécie de sistema comunitário de gestão das águas, pois as iniciativas se comunicam e as
tecnologias distintas são utilizadas para segurança hídrica dentro do Assentamento, a partir de
uma lógica mais voltada à comunidade e à autogestão.
O Canal literalmente “rasgou” uma parte significativa da área de reserva legal do
Assentamento, que “abriu a mata, abriu o chão, abriu tudo” (TIÃO - ASSENTAMENTO
CHICO MENDES, 2018). E ressaltou: “nós num pode mexer [na reserva legal], mas eles
né…”. E mesmo que a responsabilidade de recompor a mata de reserva legal seja do
empreendimento, conforme determina o EIA/RIMA, ele falou que estavam organizando com
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o INCRA uma área dentro do próprio Assentamento para “recompor” esta Reserva Legal,
porque, afinal, “eles num vai desapropriar os fazendeiros para crescer a reserva, né?” (TIÃO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, 2018).
Sobre os impactos nos lotes e as estratégias de solução, a exemplo do que foi
relatado acima quanto à questão da reserva legal, a liderança apontou que pelo menos 5 casas
foram diretamente derrubadas e cerca de 12 lotes. Como os lotes no Assentamento são
pequenos – com cerca de 5 ha cada – e cada um deles perdeu pelo menos 1 ha, o impacto
individualizado já representa 20% da área destes assentados.
Ciente desse impacto nos lotes, Tião aponta que estão realizando conversas com o
INCRA para fazer uma relocação dos assentados atingidos, utilizando para esta finalidade
uma parte da área de produção coletiva prevista no Assentamento. É interessante como nos
dois casos acima (da Reserva Legal e os assentados atingidos) há uma absorção total dos
impactos do Canal por parte do INCRA e do Assentamento, partindo das ideias e soluções
criativas propostas pelos próprios assentados. Este fato demonstra uma capacidade muito
grande de organização – mas, por outro lado, indica a total invisibilidade destes impactos e
dos conflitos socioambientais produzidos pela passagem do Canal.
Esta conjuntura difícil retratada por Tião se soma com as dificuldades atualmente
enfrentadas pela política de regularização fundiária levada a cabo pelo INCRA sobretudo após
o Governo Temer, que prevê a aceleração e facilitação na emissão dos títulos de domínio em
assentamentos rurais, de forma individualizada, numa verdadeira ofensiva para ampliar o
mercado de terras no Brasil. Embora com uma posição minoritária dentro do Assentamento,
Seu Tião ressalta que “nós num quer título de terra, a gente quer terra pra trabalhar” (TIÃO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, 2018).
Por fim dois assuntos muito importantes foram levantados pelo nosso entrevistado,
antes que parássemos para almoçar “o peixinho” frito produzido no Assentamento. Há uma
grande frustração com as obras do Canal exatamente por conta da sua “transformação em
tubo” exatamente na entrada do Assentamento: “fizeram uma desfeita grande com a gente”
(TIÃO - ASSENTAMENTO CHICO MENDES, 2018). A liderança considera que existe uma
certa “rixa que eles têm com o MST” para que a obra tenha feito isso.
Explicamos a ele que os setores do Governo entrevistados afirmam que as partes
fechadas do Canal têm uma justificativa técnica (superar alguns obstáculos de relevo), mas ele
ressalta “que se fosse por isso não teria um ‘Arqueoduto’ sendo construído dentro das áreas
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das Usinas de cana-de-açúcar” (TIÃO - ASSENTAMENTO CHICO MENDES, 2018) a
poucos quilômetros dali. Essa distinção entre aqueduto e sifão a partir dos seus beneficiários
confere ao relato de Tião uma outra dimensão bastante interessante, pois ele percebe as
intenções que podem estar por trás da justificativa técnica.
Relatou também que eles brigaram para ficar com uma saída de água para abastecer
o açude do MST e não conseguiram. Disseram que o que ia ficar seriam uns “pontos de
captação”, mas só para depois. E que “Fulano disse que essa água era para produção irrigada,
porque pra consumo humano ‘tem que fazer tratamento’” (TIÃO - ASSENTAMENTO
CHICO MENDES, 2018).
Por fim, apontou o destino das águas, partindo do pressuposto que “só se a natureza
ajudar muito para essa água chegar lá de Acauã para cá” (TIÃO - ASSENTAMENTO CHICO
MENDES, 2018). A liderança aponta que a água “está indo para aquelas usinas que tem por
lá, né”, pois “tem muita usina e muita cana-de-açúcar, né?” (TIÃO - ASSENTAMENTO
CHICO MENDES, 2018).
Um dos pontos altos da sua entrevista diz respeito a mais uma pista para comprovar a
nossa hipótese sobre a segurança hídrica para o Capital. Elaboramos inclusive o esboço de um
mapa específico sobre o tema. Com os mapas físicos que estávamos utilizando durante a
viagem, Seu Tião nos mostrou onde ficava uma espécie de “barriga” do Canal.
Imagem 31 - Casa de Tião - MST

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

O irmão de Tião estava trabalhando nas obras do Canal “já faz um ano e meio”, e
tinha sofrido um acidente de trabalho e estava “encostado” em casa naquela semana da
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pesquisa de campo. Por conta dessa dimensão familiar, ele tinha informações importantes a
compartilhar. Retornando à fala do assentado,
Segundo meu irmão, né, as voltas que o Canal tá fazendo ali nas terras da
Usinas “num tá no gibi”, […] tem umas curvas sem precedentes. […] Ora, já
é um benefício para eles passar o Canal dentro da Usina, mas imagine
fazendo um caminho para espalhar a água?

(TIÃO - ASSENTAMENTO CHICO MENDES, 2018)

Seguindo sua pista, elaboramos o mapa abaixo que indica uma disparidade enorme
entre o traçado “planejado” pelo Canal (em vermelho) e o traçado real (em marrom).
Obtivemos esta informação quando comparamos os trechos “planejados” com as imagens de
satélite obtidas na fase final da pesquisa, em meados de setembro de 2020 (já que não
pudemos percorrer este trecho no momento do campo, porque as obras ainda estavam em
execução, entre julho/agosto de 2018), confirmando a informação de Tião.
Mapa 9 - A "barriga" do Canal Acauã-Araçagi

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018. Elaborado pelo pesquisador (2020).

No mapa acima, portanto, observamos pelo traçado marrom que a “barriga” do Canal
é ainda maior do que supúnhamos. Essas voltas feitas dentro das áreas de cana-de-açúcar se
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assemelham realmente uma “barriga”, desviando o novo caminho do Canal (que sinalizamos
com a com a seta preta) para garantir o “consumo vegetal” da cana-de-açúcar, como afirmara
o Presidente da Associação de Plantadores de Cana-de-açúcar da Paraíba (ASPLAN).
Ainda que seja possível imaginar um conjunto de razões técnicas para mudanças
“suaves” entre o trajeto inicial e o trajeto executado em direção à barragem de Araçagi, os
dados acima sugerem, novamente, que são outras as razões, sobretudo levando em conta tudo
o que já discutimos aqui sobre a nossa hipótese da segurança hídrica para o Capital nos dados
do Governo e dos entrevistados.
Exatamente por isso, talvez este mapa, coproduzido pelas informações que nos foram
repassadas pelo MST, seja a peça final do quebra-cabeça que começou a ser montado no
capítulo anterior, a fim de compreendermos os sentidos e determinações do novo caminho das
águas. Ele demonstra que a agência das classes dominantes rurais, em especial os
agronegociantes ligados à cana-de-açúcar, já estão recebendo parte do excedente social –
através da mais-valia derivada dos impostos – para beneficiar suas monoculturas. Ademais,
essas alterações reforçam a tese de que o fluxo reverso objetiva garantir esse abastecimento
específico nas áreas da cana-de-açúcar.
Acreditamos que as linhas gerais dessas conclusões a que chegamos estão
fundamentadas no conjunto de dados sistematizados, ainda que possam e devam ser
confirmadas em atividades de campo futuras, que objetivem continuar esta cartografia no
novo caminho das águas após o efetivo término das obras, enriquecendo os mapas já
elaborados no sentido de construção permanente das disputas territoriais em curso.
Finalizada a entrevista, paramos para almoçar o peixinho do Assentamento. Após o
almoço realizamos ainda um percurso de carro por dentro do Assentamento junto com a
liderança e seguimos o nosso percurso em direção ao Assentamento Padre Gino, vinculado à
CPT. Segue abaixo uma imagem que confirma o grau de impacto na área de reserva legal do
Assentamento Chico Mendes.
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Imagem 32 - Área de Reserva Legal do Assentamento e Tubulação do Canal

Fonte: Acervo da pesquisa de campo, 2018.

Já no Assentamento Padre Gino, conversamos primeiramente com Vânia, liderança
estadual da CPT que contextualizou a situação e luta do Assentamento e a sua percepção
sobre a passagem do Canal, retratando situações muito similares àquelas que já
sistematizamos exaustivamente neste capítulo (irregularidades, problemas nas indenizações,
necessidade de mobilização para parar as obras etc.).
Mas, como já ressaltamos, a informação mais importante nesta parada foi sobre a
situação de um senhor que infelizmente havia se suicidado. Ele foi um dos fundadores do
Assentamento e da Ecovárzea - Feira Agroecológica que ocorre na UFPB e outros bairros de
João Pessoa.
Vânia nos disse que a viúva do Seu Antônio, chamada Dona Rita, estava no
Assentamento e que poderíamos tentar fazer uma conversa com ela em sua casa na Agrovila.
Sem dúvida, a mais difícil de toda a pesquisa de campo, a entrevista foi feita por Regina e por
mim, na casa de Dona Rita. Inicialmente ela ressaltou a situação das indenizações e dos
impactos no seu lote:
Dona Rita - Por causa desse Canal, a indenização num deu nem pra fazer
uma casa, que a minha casa tá lá por terminar.
Pesq. - Perto lá?
Dona Rita - É, é perto lá da parcela.
Regina - E essa [casa] aqui num é sua não?
Dona Rita - É minha essa daqui, mas essa daqui é da agrovila, aí a gente
num tem as parcelas, que é onde o Canal passou? Num deu nem pra terminar
a casa, porque 17.300 [reais] e pouco, onde é que a pessoa faz uma casa? A
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pessoa num faz uma casa. Pra gente foi mais de hectare de terra, muito mais,
foi. […] Aí, o pior mermo é o que veio acontecer isso com Antônio, né, que
Antônio botou na cabeça. Porque ele era doido, apaixonado, pelo sítio que
ele tinha lá. Uns pé de acerola, pé de caju, pé de manga, uns pé de árvore que
ele tinha que ele gostava muito. Era tanto que ele num queria nem passar
[por perto do Canal], por pensamento nenhum ele não queria passar ali pra
ver. Aí botou isso na cabeça, aí foi onde veio pior…
Pesq. - Tudo tinha sido ele que tinha plantado?
Dona Rita - Foi. Aí foi o Canal, foi levando... deixou a gente sem água,
ficou sem água porque o açude era em cima, aí a gente ficou com a parte de
baixo e a parte de baixo tinha pouca água, aí teve um tempo que teve uma
seca aí que acabou com tudo… A gente sobreviveu aqui por causa do povo
da feira... É difícil demais...
Regina: Quer dizer que não sobrou nenhum pedaço, né, ele passou e destruiu
tudo?
Dona Rita: Sobrou um pedaço, a gente ficamo com um pedaço de terra. […]
a gente toda vida trabalhou, a gente toda vida veio pra horta, aí Antônio
botou isso na cabeça... que ficou sem água, sem ir pra feira, aí aconteceu...
Pesq. - Seu Antônio ele ia muito pra feira, né, da Universidade.
Dona Rita - Ele era um dos fundadores da feira.
(DONA RITA - ASSENTAMENTO PADRE GINO, 2018)

Gradativamente, entrevista após entrevista, relato após relato, acabamos por chegar à
situação mais grave ocorrida em virtude das obras do Canal justamente na nossa última
entrevista, a partir do relato de uma atingida pelas obras que ficara viúva. Embora com muitas
dificuldades, conseguimos continuar a conversa um pouco mais, tentando entender o contexto
da chegada das obras no seu lote, que ficou literalmente sem água.
Pesq. - E o pessoal da empresa, falou com vocês, conversou alguma coisa?
Dona Rita - Conversou… Eles entra “em acordo” com a pessoa, paga aquele
dinheiro, ficou de fazer um açude num fizeram.... num fizeram o açude da
gente ainda não... Fez quando a gente ficou sem água, a gente ficou aqui
tudo doido sem água, sem nada pra ir pra feira. Aí eles vieram, fizeram um
açudim pequenininho, que aqui num aguenta nem chegar metade do ano com
água... Principalmente quando tem um tempo de seca, né… Quando é um
tempo ainda chuvoso, um ano que tem chuva, tudo bem, mas quando num
tem ele num aguenta não.
Pesq. - E era um açude pra cada um?
Dona Rita - Aí fizeram um barreiro lá, mediram um açude grande pra fazer e
até hoje... num fizeram ainda...
Pesq. - E aí ficou sem água o lote [de vocês].
Dona Rita - Ficou sem água, ficou sem água, porque por onde era o açude, aí
passou o canal, o açude ficou em cima... Mas o açude também já tava meio
seco, né... Já tinha dado um verão muito grande, aí ficou meio seco, aí
pronto, passou que ninguém pegava nem o restante da água que tinha mais
lá. Porque o Canal passou bem no meio. […] Num tinha jeito de tirar água
de lá pra cá pra gente trabalhar não... [...] Num passa não.
(DONA RITA - ASSENTAMENTO PADRE GINO, 2018)
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Perguntamos mais diretamente sobre o que aconteceu com Seu Antônio. Para a
viúva, não restam dúvidas de que o Canal foi responsável pela decisão de Seu Antônio de tirar
a própria vida. Ao perguntarmos essa relação, Dona Rita foi bastante direta:
Pesq. - Aí a senhora acha que, por falta dessa, por conta de toda essa
confusão que deu da chegada do Canal, aí afetou mais Seu Antônio?
Dona Rita - Foi homi, mai…! Antônio entrou em depressão por causa desse
Canal, ele entrou em depressão, por causa desse Canal.
(DONA RITA - ASSENTAMENTO PADRE GINO, 2018)

Seu Antônio era um dos pioneiros do assentamento e um dos fundadores da
Ecovárzea – Feira Agroecológica que funciona há quase 20 anos na UFPB (ECO VÁRZEA,
2020). Tinha reflorestado seu lote, trabalhando-o a partir dos princípios agroecológicos.
Ele já passava por alguns problemas de saúde e a própria esposa pensou em construir
uma casa dentro do lote do assentamento para “ficar mais perto” e, junto com sua filha,
acompanhar a situação de Seu Antônio. Segundo os integrantes do assentamento ele tinha
melhorado. Até a chegada das obras do Canal.
Dona Rita - Não, eles num fala não, isso não. […] Benefício que eles deram
por onde passou o Canal […] só foi esse dinheiro que eu disse. […] Bem
pequenininho... Se eu soubesse que ia acontecer isso eu num tinha nem
começado a casa, eu num tinha...
Pesq. - E a senhora começou a casa antes?
Dona Rita - Foi, porque ele tava doente.
Pesq. - Aí a ideia era fazer a casa pra ficar mais perto de lá?
Dona Rita - Era, pra gente ficar lá na parcela, minha filha ficar nessa casa
aqui... Ela morava lá em Jacumã, aí ela veio, eu trouxe ela pra aqui, pra eu
ficar no roçado, né, trabalhando, e ela ficar em casa mais ele, pra ajudar, pra
ter cuidado nele, né, porque essas doença é assim, né...
Assentada: Fazia seis mês já, que ele tava doente. Porque esse negócio de
Canal já vem muito tempo... É de muito tempo. Aí foi se aproximando
quando foi se aproximando mesmo pra derrubar o sítio, aí ele piorou
mermo…
(DONA RITA - ASSENTAMENTO PADRE GINO, 2018)

Perguntamos se o Consórcio tinha ficado sabendo de alguma coisa sobre o
acontecido com Seu Antônio. Dona Rita, neste momento, expressa toda a sua certeza quanto
ao que aconteceu e as relações entre a construção do Canal e a piora de seu marido.
Neste momento as duas atingidas – uma pela Barragem de Acauã e outra pelo Canal
Acauã-Araçagi – se unem nas dores provocadas por um “improvável” caminho das águas que
representa, sem mais palavras, a reunião de projetos de morte, ontem e hoje. Dialogaram entre
elas sobre as perdas, materiais e imateriais, que uma grande obra hídrica pensada “de cima
para baixo” irremediavelmente produz.
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Finalizamos a entrevista com o trecho abaixo. Contando com a compreensão do
leitor ou da leitora sobre os momentos em que as palavras não mais conseguem expressar o
que se sente. Pois, “é como se tivesse arrancado um pedaço de você”:
Pesq. - Chegaram a conversar com a senhora alguma coisa?
Dona Rita - Não, conversaram não, comigo não.
Pesq. - Então da parte deles é como se não tivesse nada a ver com a história.
Dona Rita - Num tem não, é como se ele não tivesse nada a ver.
Pesq. - Mas a senhora acredita mesmo que, que o Canal influenciou
diretamente na decisão de Seu Antônio...
Dona Rita - Sim... sim porque a gente que é de dentro de casa sabe, né...
sabe de tudo como foi que ele ficou, por causa dessa terra, por causa desse
Canal…
Regina - Você trabalha tanto pra ter suas coisas, pra lutar, pra construir, né,
pra plantar, pra ver tudo aquilo, chegar alguém e passa por cima, destrói... É
como tivesse arrancado um pedaço de você.
Dona Rita - Apois, é assim, ele ficou assim... Como se tivesse arrancado um
pedaço dele. Ele gostava muito duns pé de árvore que ele tinha, uns pés de
fruta, acerola, cajueiro, mangueira, oliveira, pé de goiaba, graviola, tudo a
gente tinha… […] Esse Canal já é muito antigo, e ia dizendo que ia passar,
que ia passar, que ia passar. [...]
Pesq. - Dona Rita, eh, a gente num tem nem o que falar. Sobre o Canal, sobre
as terras que perde, sobre a água que num tem, a gente às vezes tem alguma
coisa pra falar, mas pras perdas dos familiares, é difícil falar qualquer coisa.
Só [queria] dizer pra senhora que a gente se solidariza e a gente entende
que... eh... como todo mundo fala… Eu sou de João Pessoa e sou uma pessoa
que acompanhei de perto a Ecovárzea, a feira, eu sei como Seu Antônio é
uma pessoa querida, então, a gente sabe que essas coisas a gente tem que
valorizar [a memória dele]... E desejar pra senhora que tenha serenidade, né,
neste momento, porque se houve uma relação direta como a senhora tá
dizendo e a gente acredita, a gente precisa pensar nas formas de também
fazer com que essas coisas não se repitam e sobretudo lutar pra que tenha
algum benefício pras comunidades, ao invés de ficar só impacto, né, só coisa
ruim, né. E ao mesmo tempo desejar paciência, e fé, pra enfrentar esse
momento, né, porque eu imagino que não tá sendo fácil […] Enfim, vamos
simbora... A gente agradece, viu, deixa eu dar uma abraço na senhora por
favor… [fim da gravação] (DONA RITA - ASSENTAMENTO PADRE
GINO, 2018).

A transcrição termina onde as lágrimas foram impossíveis de segurar. De nada vale
sistematizar informações, colher depoimentos e entrevistas, buscar (e produzir) dados e
criticá-los, formular denúncias e análises, quando o sentimento de impotência prevalece.
Lutas e luto, às margens do Canal. E revolta. E que a memória de mais um camponês que
morreu por conta das expropriações sofridas não fique novamente invisibilizada.
Se esta pesquisa puder, através desta sistematização, retirar a invisibilidade das
diversas situações de conflito entre estes projetos de vida e os projetos de morte, para além do
seu valor estritamente acadêmico, estaremos também cumprindo com os objetivos e
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pressupostos da pesquisa militante, a partir da Sociologia Viva e da assessoria jurídica
popular.
Nesse sentido, consideramos que é necessário ampliar e conectar os diversos
momentos nesta história, partindo da experiência social dos atingidos e atingidas, que atesta e
reflete sobre a continuação dos cercamentos das terras e das águas.
Como pudemos acompanhar durante todos os dias de percurso, a partir da agência
das classes e grupos subalternizados, percebe-se um discurso que se utiliza da falta d’água
para produzir um caminho inexorável de novos e novos cercamentos das águas.
No próximo e último capítulo da tese, portanto, buscamos produzir as sínteses
necessárias entre os cercamentos, os conflitos e as resistências que caracterizam os objetivos
desta pesquisa. Assumimos, por sua importância, uma última tarefa crítica de discutir mais a
fundo a forma das desapropriações-expropriações a partir da entrevista com o servidor
responsável, sinalizando os cenários possíveis a partir de alguns elementos de conjuntura.
Para tal, produzimos nossas conclusões e um novo mapa de conflitos, além de
retomar, ao final, nosso diálogo com os pássaros que estiveram ausentes neste capítulo mas
que voltarão em dobro no próximo capítulo, com a Asa Branca e o Assum-preto apontando
para a dialética da resistência e a afirmação da esperança.
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5. MAPA DE CONFLITOS E A DIALÉTICA DA ASA BRANCA E DO ASSUM-PRETO
Após estes dois caminhos cruzados, em que comprovamos nossa hipótese e
enriquecemos a abordagem através da pesquisa empírica, finalizamos o trabalho com um
capítulo complementar, que reúne nossas reflexões de síntese sobre a contradição entre os
processos dos cercamentos em curso, mas também das lutas e resistências.
Partindo sempre da nossa premissa teórico-conceitual de que uma cerca leva
inexoravelmente a outras, esta será uma oportunidade de retomar a análise crítica sobre o
papel do servidor da Secretaria de Recursos Hídricos, um verdadeiro negociador para o voo
do Carcará acerca das desapropriações, que foi entrevistado no último dia das atividades de
campo no próprio canteiro de obras do Canal, na cidade de Mari.
Sinalizamos também duas “novidades” que sugerem a continuidade dos processos de
despojo que já confirmamos e sistematizamos até aqui: a minuciosa pesquisa da Embrapa
Solos chamada de Zoneamento Pedoclimático (já concluída em 2020) e a contratação dos
projetos e estudos para a construção de duas novas barragens ao longo do Canal AcauãAraçagi nos trechos 2 e 3.
Repetimos: para estas camponesas e camponeses, agricultores e agricultoras
familiares tradicionais, o novo caminho das águas visto “de baixo” e a partir “dos de baixo”,
significa, antes de tudo, despojo, violência e expropriação, refazendo-se, com novas formas, a
trilha da acumulação primitiva que avança sobre as terras e águas.
Mas a passagem do Canal e os diversos relatos em campo também apontam diversas
formas de luta e resistência, indicando que os efeitos dos cercamentos também vêm
acompanhados, sempre, de questionamentos à sua lógica, necessidade e racionalidade, ainda
que possam ficar invisibilizados no discurso oficial. Exatamente por isso, ressaltaremos a
importância das experiências de convivência com o semiárido e das lutas por reforma agrária
no território estudado, como sendas para a articulação e resistência, que podem ser lidas
também como apostas nas lutas pelo comum no semiárido, uma agenda de pesquisa ainda
passível de maiores e importantes por abrir.
Os leitores e leitoras podem ter sentido falta das nossas aves nordestinas no capítulo
anterior e elas retornarão aqui para nos ajudar nas sínteses da pesquisa. Neste capítulo,
preparamos um diálogo entre a Asa Branca e o Assum-preto, que ao contrário do Carcará e da
Acauã narram, em forma de fecho, as expectativas e as violências a partir “de baixo”.
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Propomos, por fim, que o resultado desses conflitos sejam traduzidos
cartograficamente numa espécie de novo mapa de conflitos, inspirado na cartografia social.
Uma espécie de “contra-mapa” ou um “mapa vivo”, que pudemos sistematizar e coproduzir
em especial pela participação do MAB nas atividades de campo e com os dados e informações
trazidas pela CPT e pelo MST. Com isso, chegaremos ao final dando visibilidade aos conflitos
territoriais, atuais e futuros, no território estudado.
5.1 O NEGOCIADOR DO CARCARÁ: AS DESAPROPRIAÇÕES E A REPETIÇÃO DO
DESPOJO
Em relação ao tema das desapropriações, nossa entrevista mais importante se deu
depois das atividades de campo às margens do Canal, no canteiro de obras da cidade de Mari,
com o engenheiro responsável pelas desapropriações ao longo do Canal.
Nessa análise é importante sinalizar que não se trata de personificar ou pessoalizar os
procedimentos de desapropriação como se estes fossem o resultado de uma “conduta
subjetiva” de um servidor de uma Secretaria de Governo. Poderia ser qualquer pessoa a
desempenhar esse papel, pois a racionalidade que preside e condiciona esses procedimentos é
profunda e estruturalmente engendrada pelas decisões políticas e econômicas.
No entanto, não deixa de ser um achado de grande interesse sociológico a figura
deste senhor, dócil, de fala tranquila, solícito ao prestar as mais diversas informações. Tratase, portanto, de uma memória viva dos processos de expropriação, especialmente nas obras
hídricas. Sua entrevista fornece elementos-chave para compreender os “regimes de
desapropriação”, nos termos de Levien (2014).
Decidimos guardar esta discussão para este capítulo final por dois motivos
principais: por um lado, esse tema permite uma conexão direta entre a apreciação teórica que
já realizamos sobre o tema dos cercamentos e o estudo de caso. Por outro, porque as obras da
barragem de Acauã e do Canal Acauã-Araçagi foram viabilizadas por um mesmo interlocutor
dentro do Estado, o que confere à sua entrevista um interesse sociológico e jurídico
diferenciado para a conexão entre os processos de despojo “de ontem” e “de hoje”. Este
negociador, portanto, é uma figura central para a pesquisa. Uma espécie de elo entre os velhos
e os novos cercamentos das terras e das águas após quase 20 anos.
Antes de adentrarmos propriamente nessa entrevista, no entanto, é importante
apontar um elemento que nos chamou atenção sobre a questão das desapropriações. Existe
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uma efetiva separação, em termos jurídicos e políticos, entre a finalidade “geral” da obra e a
finalidade da desapropriação. Quando questionada sobre o procedimento das desapropriações
e sobre os estudos para o uso do solo nas margens do Canal, a servidora da Secretaria de Meio
Ambiente da Paraíba afirma que:
Entrevistada - Essa desapropriação que a gente tá fazendo é pra executar a
obra. É uma faixa em Canal, parece que é 200 metros e em sifão é 100
metros. A gente está desapropriando na faixa da obra, ao longo dos 122
quilômetros.
Pesq. - E a parte das laterais (as margens) do canal, para uso?
Entrevistada - Para o uso, aí não, isso a gente não se mete.
(ENTREVISTA, SERVIDORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
RECURSOS HÍDRICOS E CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PB, 2018)

Ou seja, para compreender as desapropriações no Canal é importante perceber que
existe uma espécie de “agenda paralela” entre duas Secretarias: uma, a Secretaria de Recursos
Hídricos, é a responsável pela fiscalização e viabilização das obras do Canal, inclusive em
termos de procedimento administrativo e judicial para as desapropriações; e outra, a
Secretaria de Agropecuária e Pesca, está realizando os estudos técnicos pormenorizados para
o aproveitamento das águas partindo da barragem de Acauã. Paralelamente, com a chegada
das águas, outro órgão, a Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA) será a responsável
pela gestão e fiscalização dos recursos hídricos ao longo do Canal, as outorgas etc. Tudo isso
contando com a efetiva chegada das águas do Eixo Leste da Transposição do Rio São
Francisco.
Independentemente do órgão, no entanto, há uma visão de consenso: a pequena
quantidade de atingidos e atingidas às margens do Canal, traduzindo certa invisibilização dos
efeitos da obra que já estava apontada no próprio EIA/RIMA: “Não pega muito. Não teve
tanto impacto, não.” (SERVIDORA-GERENTE DA SEMARHCT-PB, 2018). E outro
servidor, da Secretaria de Agropecuária afirma que:
Não, não. Em termos de execução do Canal, não. Essa dúvida você
pode ver na Secretaria de Recursos Hídricos mas eu acredito que não
houve necessidade de nenhum deslocamento, nenhuma comunidade
atingida. [...] É porque é uma faixa muito estreita, é como se fosse
uma estrada né. (SERVIDOR DA SEDAP-PB, 2018).
Essa falta da “visão do todo” fundamentada pela “supremacia do interesse público
sobre o particular”122 por parte dos órgãos responsáveis é uma constatação importante, porque
Devemos recordar que toda desapropriação realizada pelo Estado nestes casos é justificada juridicamente
como “de interesse social”, afinal, trata-se de uma desapropriação para uma obra pública que pressupõe a
“supremacia do interesse público sobre o particular”, princípio básico do direito administrativo aplicável, em
geral, a qualquer obra pública.
122
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sinaliza as dificuldades para montar o quebra-cabeça que estamos empreendendo nesta
pesquisa. O mapa de conflitos que apresentaremos busca exatamente reunir estas informações
e ajudar a montar as peças deste quebra-cabeça.
Feita esta introdução, passamos agora a discutir a questão das desapropriações. A
primeira reflexão diz respeito à reafirmação do paradigma individual-patrimonialista que, em
geral, caracteriza o procedimento. Esse paradigma se constitui por dois elementos
importantes: a busca pela figura-padrão do sujeito proprietário e do documento oficial (“a
escritura”) como ponto de partida para todo o procedimento, com a individualização de
situações coletivas, que nos remete à própria história do “conceito de atingido” no Brasil, se
compararmos com a história do próprio Movimento de Atingidos por Barragens (MAB).
Conforme a literatura sobre o tema, uma das primeiras estratégias da política de
construção de barragens é exatamente essa diminuição drástica do número de atingidos em
virtude de sua limitação como “proprietário”. Uma parte importante da luta do Movimento
historicamente foi exatamente para ampliar e questionar esse paradigma123.
Em caso da “não existência” do proprietário – por falecimento ou outro motivo – é
feita uma espécie de busca pelos possuidores que tinham algum grau de parentesco com o
proprietário presente na escritura, para “resolver no fórum, pelo Juiz”.
Pra aqueles proprietários que tinha escrituras foi passado a escritura,
inclusive eu tenho aqui, ó, aqueles imóveis que tinha escritura registrada e
foi passado escritura em nome do Estado né. […] aí era identificado, passa,
pega documentação do imóvel e dos proprietários, encaminha para o
cartório, o cartório faz a escritura, no ato de assinar a escritura ele recebe o
cheque dele, o pagamento dele. […] Aqueles que não tinham escritura, eh,
uma posse, ou então era do bisavô, do avô, do pai que faleceu, era feito o
mesmo procedimento: pegava a escritura no nome do proprietário, do
avô, do bisavô, de quem fosse: a documentação do falecido, a escritura no
nome do falecido que não tinha feito inventário, e [procura um caso nas suas
pastas] aí não ia pro cartório de imóveis, ia pro cartório do Fórum, aí o Juiz
dava a imissão de posse em nome do Estado (SERVIDOR DA SEMARHCTPB, 2018).

Questionamos sobre a situação – muito mais comum em virtude da própria formação
territorial e do regime de posses já discutido nos capítulos anteriores – daqueles que não
tinham documento de propriedade. Como ficaria a situação das desapropriações?
Não, não, não. Possivelmente era [feito] contato com ele mesmo, o
proprietário, a gente pegava a documentação dele mesmo, o que tivesse
de documento, e abria um processo na Secretaria em nome dele, por
exemplo, o pai dele faleceu, abriu um processo em nome do pai porque a
escritura era no nome do pai dele, e esse processo ia para o fórum, e era feito
123

A esse propósito, ver nosso artigo já citado Morais e Ribeiro (2019).
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o depósito judicial daquele valor que ele tinha direito. Aí pronto, aí ele dava
a imissão. Aí era feito o depósito judicial, o juiz solicitava da família [o
oficial de justiça ia lá], aí solicitava da família os herdeiros, quem era os
herdeiros, quem não era, e tal... Tudo o.k., aí os herdeiros compareciam lá no
juiz, num era nem pra gente [da Secretaria] isso aqui, aí lá o juiz dava o
alvará para liberar o dinheiro que tava depositado em juízo (ENGENHEIRO
DA SEMARHCT-PB, 2018).

Em caso contrário, em virtude da situação considerada irregular, o expropriado ou
expropriada “recebe administrativamente” a partir de uma avaliação que o próprio engenheiro
propõe:
Pesq. - Mas no caso dele ser posseiro?
Entrevistado – Posseiro não, num tem documento nenhum paga
administrativamente. Paga administrativamente. Ninguém deixou de
receber de lá pra cá.
Pesq. - Quem calculava o valor?
Entrevistado - Sou eu.
(ENGENHEIRO DA SEMARHCT-PB, 2018).

Outro ponto muito importante sobre o tema diz respeito exatamente a como se
efetuam as avaliações para cada proprietário ou posseiro. São variadas as formas utilizadas
para negociar e definir os valores, que depois são ratificadas formalmente caso a caso,
fragmentando a negociação. Com isso, o que percebemos é que o engenheiro consegue
explicar efetivamente como realiza o procedimento, mesmo que seu discurso seja no sentido
de “ajudar” para que haja pagamentos para todos. Destacamos abaixo em negrito as tabelas
utilizadas:
Pesq. - Você calcula com algum critério, alguma metodologia?
Entrevistado - Critério, critério. As planilhas de benfeitorias de imóveis, né,
é as planilhas utilizadas da CEHAP. E as benfeitorias e estruturas, é as
planilhas do Banco do Nordeste.
Pesq. - A gente tem acesso a essas planilhas?
Entrevistado - Tem, aqui eu não tenho ela aqui não, mas no Banco é fácil de
conseguir lá […] Eu tenho ela aqui assim [procurando as planilhas]… Eu
peguei aqui, a do Banco do Nordeste, tá vendo? […] Aí aqui as planilhas
que tem aqui, por exemplo, orçamento para capim-elefante, aí aqui eu
atualizo os valores.
Pesq. - Segundo o quê?
Entrevistado - A mão de obra. Digamos: pra plantar um capim, aí o capim
aqui: dez/horas/homens dias pra fazer o plantio, o dia hoje deve estar em
torno de entre 40 e 50 reais a diária por trabalhador, né.
Pesq. - Isso é um referencial que você tem da experiência?
Entrevistado - É o contato mesmo, eu pergunto: quanto é uma diária aqui de
um trabalhador rural?
Pesq. - Mas você usou algum padrão ou em cada lugar você tem?
Entrevistado - Não, não. Aqui da Paraíba a diária é nessa faixa aí, 40 reais.
Quando você parte pra cerca, aí a diária já é outra, porque aí já é uma mão de
obra qualificada, aí vai uns 60 reais. Faz a atualização aí dá um valor de um
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hectare. […] Porque não muda, não muda... digamos assim, que tenha uma
cultura que não exista orçamento no Banco do Nordeste, eu pego uma
planilha da FETAG. Vamos dizer, é, abacate, que no BNB num tem
orçamento.
Pesq. - E você chegou a uma planilha final, então?
Entrevistado - Não, não, eu pego individual. […] Eu não faço, eu não faço
a mistura... Digamos, tomate, se for o caso. Melhor! Abacaxi ou cana, que a
região aqui é mais abacaxi e cana-de-açúcar, cana-de-açúcar eu peguei
ASPLAN, o custo de um hectare pra plantar a cana-de-açúcar.
Pesq. - E pra colher?
Entrevistado - Não, aí já está incluído, o custo né. Aí em cima desse custo
do hectare, da implantação de um hectare de cana-de-açúcar eu jogo
[multiplico] o lucro cessante por cinco... porque aqui nós temos no corte
da cana, são cinco cortes. A cultura da cana aqui você dá cinco cortes
nela, então ela dá cinco vezes. Só aí depois que tira e bota outra.
(ENGENHEIRO DA SEMARHCT-PB, 2018).

Não há uma avaliação padrão para esse procedimento tão traumático e recorrente na
realização de grandes obras. A regra, na verdade, é não ter um procedimento fixo para efetuar
os cálculos. São utilizadas diversas tabelas e manuais conforme o caso e a conveniência, o que
não pode ser confundido com um “processo humanizado”, de verificação de necessidades
particulares.
O grau de flexibilidade e insegurança no procedimento realmente chamou muita
atenção, pois tornava na verdade o procedimento extremamente “singular”, incompreensível
até. Havia um leque de possibilidades – como uma espécie de canivete suíço – à disposição do
ente expropriador. As distorções já esperadas pela própria desigualdade de posições em
relação a vários posseiros e camponeses, por óbvio, são muito mais prováveis em situações
como essa.
E um dado que nos chamou a atenção: a utilização da planilha da ASPLAN, a já
citada Associação de Plantadores de Cana-de-Açúcar no Estado da Paraíba (representante do
setor patronal). No caso da FETAG, a avaliação é um pouco diferente. Perguntamos sobre
isso:
Pesq. - Mas uma dúvida então. A ASPLAN é a Associação dos Plantadores
de Cana da PB, né, e a FETAG é a Federação dos Trabalhadores de
Agricultura. A FETAG num tem uma planilha de todas as culturas também?
Entrevistado - Rapaz, tem não. Pior que não. Tem não... E assim mesmo, é,
eu uso o da FETAG, eu até conversei com o menino lá que fazia esses
valores, né. Eu dizia: “Rapaz, o negócio aqui tá muito vago”. Aí mostrei a
ele: “Se eu pegar a planilha aqui do Banco do Nordeste pra fazer aqui o
orçamento, o valor vai dar maior do que esse aqui de vocês”. Aí, aí eu só
usava FETAG quando eu não tinha do Banco do Nordeste. Porque o do
Banco do Nordeste você tem a coisa mais exata […]
Pesq. - Então as tabelas que vocês utilizam é CEHAP, BNB, FETAG e, no
caso da cana-de-açúcar, a ASPLAN?
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Entrevistado - [A Tabela da] ASPLAN eu pego só o custo de implantação e
manutenção. Aí o restante, o lucro cessante, eu calculo. Porque aí o lucro
cessante você vai tirar toda a mão de obra que ia ter dentro dela, porque você
não vai ter colheita mais, né... Aí é só pegar o valor e diminuir os custos de
implantação e manutenção e limpa, etc. Aí você pega o preço do custo que
você ia ter pra implantar aquela cultura e o preço do custo da venda do
hectare, aí você subtrai um, aí pronto, dá o lucro cessante de um ano.
(ENGENHEIRO DA SEMARHCT-PB, 2018).

Tentamos entender como funcionava essa metodologia para o cálculo na cana-deaçúcar e confessamos que nos foi impossível. O dado relevante para esta pesquisa, no entanto,
é o caráter diferenciado e específico que é dado à cana-de-açúcar em relação a todas as outras
culturas agrícolas, em virtude da existência de um órgão patronal que certamente pressiona e
negocia para garantir a melhor lucratividade possível para os preços das desapropriações da
cana-de-açúcar.
Por outro lado, o engenheiro entrevistado afirmou que os cálculos e valores
referentes às desapropriações nas proximidades da barragem de Acauã não foram conduzidas
por ele, mas sim por uma empresa contratada para esta finalidade. Esse trecho da
entrevista indica uma “situação de exceção” que é pensada como se fosse algo externo à sua
própria atuação. Como se a exceção fosse o que “os outros fizeram” e não o que ele mesmo
realiza a partir desse portfólio tão variado de procedimentos, valores, tabelas e manuais.
Vejamos o que o entrevistado relata sobre as desapropriações ocorridas de Acauã “até perto do
Aqueduto de Mogeiro”:
Entrevistado - Vou dizer pra vocês porquê: até o aqueduto ali do Mogeiro foi
uma empresa contratada.
Pesq. - Mas porquê foi uma empresa?
Entrevistado - Rapaz, aí eu não sei. Aí é questão do governo da época. Antes
de iniciar a obra uma empresa foi contratada pra fazer a parte da
desapropriação, eles fizeram.
Pesq. - Esse daqui é o pedaço que começou com você [apontando para o
mapa]?
Entrevistado - Do sifão, não. Lá do aqueduto, lá de Mogeiro pra cá, tudo é
comigo […]
Pesq. - É possível conseguir esse relatório [da empresa]?
Entrevistado - Isso aqui tem que ver com a empresa, porque não tem nem
CD isso aqui. É uma empresa de Alagoas.
(SERVIDOR DA SEMARHCT-PB, 2018).

Não tivemos acesso a este relatório para verificar a informação repassada. Mas,
segundo o entrevistado, esse fato repercutiu negativamente no levantamento e nos valores
obtidos e significa mais uma variável nesse procedimento para compreender como se deram
as desapropriações ao longo do Canal. Mais uma vez a situação nas proximidades da

310

barragem de Acauã foi prejudicada, pois a existência de uma empresa contratada para fazer
avaliações nas áreas reduziu o valor das indenizações.
Voltando aos casos sob responsabilidade do nosso entrevistado, é possível perceber o
enorme grau de discricionariedade na sua atuação, concentrando-se em suas mãos (pela
experiência acumulada neste tipo de situações) uma espécie de “reserva de poder
expropriatório”. Poder este que é usado por ele “para ajudar as pessoas”.
Considerando a diferença de qualidade da terra, o valor do hectare nas áreas
próximas à pecuária e cana-de-açúcar é muito mais alto. No “filé da Paraíba”, como foi falado
na própria entrevista:
Entrevistado - Pra cá [em direção ao Litoral Norte], ele [o valor do hectare]
já foi pra treze mil, quinhentos e pouco (R$13.500,00).
Pesq. - Por isso que é tão irregular a indenização, né? Ficou tão irregular.
Entrevistado - A questão também do seguinte: vocês estão aqui na região
mais rica da Paraíba.
Pesq. - Pois é, ele tava contando pra gente.
Entrevistado - É o filé. O filé da Paraíba. Aqui é o prato. As terras daqui é
um filé.
(SERVIDOR DA SEMARHCT-PB, 2018).

Neste momento tiramos algumas fotos dos mapas das desapropriações ao longo do
Canal, divididas como “áreas em processo de liberação” e “áreas com algum tipo de
problema”, como se pode ver exemplificativamente nas imagens abaixo:
Imagem 33 - Mapa das desapropriações ao longo do Canal Acauã-Araçagi
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Fonte: Acervo da Pesquisa de campo (2018).

Nos mapas os trechos/lotes estão coloridos: verde (trecho liberado), amarelo
(depósito judicial), azul (encaminhado à Secretaria) e vermelho (trecho impedido).
Novamente pensamos na situação da agricultura familiar e sua particular invisibilização
nesses processos de desapropriação. A desproporção, para menos, nos valores resultantes das
“negociações” é resultado desta invibilização: se o interlocutor é “invisível”, abre-se caminho
para o casuísmo, sem que haja maiores consequências do ponto de vista da responsabilização
do Estado em vista do claro descumprimento, em sua atuação, de princípios como a
impessoalidade ou mesmo a legalidade. Quando perguntamos novamente sobre a situação da
agricultura familiar ao entrevistado, ele nos respondeu que
Entrevistado - Agricultura familiar, aqui, o peso aqui, é milho e feijão,
num tem outra coisa… Quando é milho e feijão, a gente deixa colher. A
gente paga, porque no momento do levantamento, infelizmente, a gente não
pode deixar passar. Aí faz o levantamento, é pago, certo? E ele vai e colhe,
como aconteceu com a cana aqui. Eles receberam o lucro cessante,
receberam tudo, e colheu e entregou lá pra Usina, como eles quiseram,
porque infelizmente a gente não ia pegar, digamos, deu em torno de uns
150 a 200 hectares de cana, o que era que o Governo ia fazer com 150,
200 hectares de cana?
Pesq. - Deixa o cara vender?
Entrevistado - Aí, deixa pra lá, corta, eles cortam lá e faz o que eles querem.
Embora recebam o dinheiro, né.
(SERVIDOR DA SEMARHCT-PB, 2018).

Como se percebe, perguntado sobre a agricultura familiar o engenheiro volta a falar
sobre a cana-de-açúcar. E ainda para relata uma situação de enriquecimento ilícito, já que ele
expressamente falou que pagaram os valores correspondentes e “eles cortam lá e faz o que
eles querem”. Insistimos, pela terceira vez, sobre o tema da agricultura familiar, para
identificar algum tipo de tratamento específico neste regime de desapropriação:
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Pesq. - Mas como a agricultura familiar tem subsistência e tem o excedente
pra venda no mercado, você conseguiu diferenciar?
Entrevistado - Claro, claro. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro: aqui no
Assentamento. […] Como nós não pagamos a terra, porque o Estado não
pode desapropriar uma terra já desapropriada pelo INCRA, o que foi
feito: eles fizeram reivindicações, que por sinal não foram poucas, foram
muitas. Muitas mesmo. Vou citar aqui só o que eu me lembro: nós
perfuramos dois poços lá, construímos dezesseis barreiros pra cada um,
ajeitamos todas as estradas na área e tem os locais onde tem os açudes e tal,
aí nós fizemos bueiro pra poder eles passarem. Tinha dois proprietários lá
que plantavam coentro, alface... pra levar pra o mercado. Era uma área
pequena, a área tinha uns dez hectares de coentro, uns cinco de alface. Eu
não me lembro bem exatamente, mas ele recebeu em torno de dezoito a vinte
e dois mil cada um deles. E acredito que eles ficaram muito satisfeitos.
Quem não ficou satisfeito foram os outros.
Pesq. - Por que não ganharam isso?
Entrevistado - Porque não ganharam isso, porque não tinha a plantação e
acharam que os outros ganharam muito. Só que ali eles tinham uma
renda toda semana do que eles levavam pra o mercado.
Pesq. - Porque eu fico pensando assim: uma vez que eles perdem um pedaço
do terreno, as condições de reprodução deles diminui.
Entrevistado - Não, mas eles têm lá. Eles perderam uma parte da terra, mas
ficou com uma área, que se não me engano, cada um tem em torno de quinze
a vinte hectare. Ninguém chegou a perder um hectare e meio. […] É por isso
que a gente faz algumas benfeitorias no imóvel, pra substituir.
Pesq. - E o valor da terra perdida?
Entrevistado - É. Isso com o aval do INCRA.
Pesq. - O INCRA tem que entrar?
Entrevistado - Claro, o INCRA participa das reuniões.
(SERVIDOR DA SEMARHCT-PB, 2018).

O INCRA, finalmente, aparece também na discussão, e também tem uma “tabela
própria”. Ao refletirmos anteriormente sobre a questão dos regimes de desapropriação e sua
relação com o papel do Estado enquanto principal “ente expropriador”, percebemos sua
importância nas desapropriações, aliadas às atividades do Consórcio da Obra. No caso acima
é possível confirmar a informação já levantada em capítulos anteriores sobre os
assentamentos rurais. Em se tratando de uma área já desapropriada não pode haver,
juridicamente, discussão sobre a indenização da terra, somente as benfeitorias, fato que
repercute diretamente no barateamento dos valores das indenizações pagas aos assentados.
Como ressaltamos também na avaliação do EIA/RIMA sobre as alternativas de
traçado do Canal no momento dos estudos prévios, não se pode considerar que essa passagem
por áreas de assentamento seja “obra do acaso”.
Por outro lado, o engenheiro informa que os assentados “fizeram várias
reivindicações”, que “não foram poucas”, mas não cita qualquer paralisação e ações diretas
contras as obras. Este elemento fundamental de reivindicação feito pelos “de baixo” é
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avaliado com uma benesse ou um favor por parte do engenheiro, como uma forma de
compensação pelo não pagamento pela terra. Mais uma vez, a racionalidade e a forma deste
regime de desapropriação reafirma o paradigma proprietário e mercantilizador.
Trata-se de um regime de desapropriação, pois, com maior grau de impacto junto a
agricultores familiares e/ou camponeses, que não podem receber qualquer valor pela terra nua
por produzirem suas condições de existência em uma área pública, já desapropriada para fins
de reforma agrária. A isso se soma a já discutida situação de invisibilidade da agricultura
familiar ao longo do Canal.
Manifestamos nossa preocupação sobre esse tema dos impactos na agricultura
familiar. A posição do entrevistado é de que ao longo do Canal são poucas as áreas de
agricultura familiar e estão concentradas no trecho 1 e algumas no início do trecho 2 da obra,
o resto, segundo ele, era cana-de-açúcar.
Entrevistado - É, o problema é o seguinte: a grande produção aqui, ela tá
desse trecho [em Mari], depois dessa pista aqui pra frente, aí aqui é cana, é
abacaxi.
Pesq. - Mas tem muita agricultura familiar também junto...
Entrevistado - Não, não. Nesse trecho aqui não tem não. Nesse trecho é tudo
de proprietário grande.
Pesq. - Mas a gente viu, foram quatro assentamentos pra cá.
Entrevistado - Mas é pra cá.
Pesq. - Que trecho? No trecho 2 da obra?
Entrevistado - É do trecho 2, mas é uma parte do trecho 2. Porque é o
seguinte, do trecho 2 vai até… […] Olha aqui, veja só: isso aqui é pra trás. A
pista passa aqui. Aqui é área de assentamento, área de assentamento do Rio
Gurinhém, Assentamento Chico Mendes… Aqui já é o Padre Gino. Agora
veja só aqui, quando passa pra esse lado, veja a quantidade. É tudo
propriedade grande. Tudo lote grande.
Pesq. - Tudo que você teve que enfrentar pra desapropriar.
Entrevistado - É. Aqui 80, 90% é cana-de-açúcar.
(SERVIDOR DA SEMARHCT-PB, 2018).

Aproveitamos para também perguntar sobre a existência de algum projeto para
implantação de perímetros irrigados na área de influência do Canal, que discutiremos com
mais detalhes na próxima seção. A resposta foi sempre negativa, novamente indicando uma
separação entre as partes do planejamento hídrico-territorial:
Pesq. - Tem projeto pensado dentro do canal, dentro do projeto do canal,
para além das desapropriações, no sentido de pagar pra o canal passar, tem
áreas desapropriadas por vocês já pensando no perímetro irrigado que vai ser
implantado?
Entrevistado - Não, não, não. Tem não.
Pesq. - Então não tem nada ligado aos perímetros irrigados que o senhor
ficou responsável por fazer as desapropriações?
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Entrevistado - Não. Nada... Presta atenção, eu não fiquei responsável por
fazer desapropriação de perímetro irrigado não. A minha parte é a faixa do
canal.
Pesq. - A gente tá perguntando só porque como a gente teve lá e aí o pessoal
falou que tem essa influência direta e fala-se em quinze mil hectares, é obvio
que os quinze mil hectares não são a faixa do canal...
Entrevistado - Não, não... claro que não. Concordo, concordo.
Pesq. - Então vai depender desse outro zoneamento aqui...
Entrevistado - É. Justamente.
Pesq. - Aí desse zoneamento vai ter que ter o plano, outro plano.
Entrevistado - É. Se não, não vai conseguir.
(SERVIDOR DA SEMARHCT-PB, 2018).

Neste regime de desapropriação percebe-se como ele observa os futuros benefícios
da obra para as áreas de assentamento em relação ao uso da água, já que toda a obra se
justifica para “levar água” ao longo do Canal para irrigação.
Entrevistado - É. Só que depois do canal pronto eles vão ter bem mais
vantagem...
Pesq. - Por quê?
Entrevistado - Porque a água vai ser utilizada pra isso.
Pesq. - Eles vão ter acesso à água do canal?
Entrevistado - Todo mundo vai ter acesso, da seguinte maneira: você faz um
projeto de que você vai plantar – como esse [exemplo] aí – alface ou
coentro. No projeto já [vai] dizer quantos metros cúbicos de água vai ser
necessário pra você cultivar aquela cultura ali. Dá entrada na AESA, que é o
órgão do Estado, vem um técnico da AESA no local verificar se a vazão que
tem no canal é suficiente pra liberar essa irrigação. A AESA libera a outorga.
(SERVIDOR DA SEMARHCT-PB, 2018).

A mesma lógica mercantil sobre a questão das terras desapropriadas aplica-se, aqui, à
percepção sobre a água, demonstrando que há uma racionalidade que informa e preside a
percepção do servidor sobre os “benefícios com a chegada da água”. Aproveitamos para
perguntar sobre a questão do pagamento da água, ao que ele respondeu que tudo deve ocorrer
com o controle da AESA, tem que estar no projeto, “porque aí sem fiscalização, aí é
complicado”.
Pesq. - Aí tem que pagar?
Entrevistado - Não, hoje não se paga em canto nenhum aqui na Paraíba. No
Ceará paga. Na Paraíba ninguém paga. Agora futuramente eu acredito que
vai pagar, viu. Por quê? Porque água não é um negócio que tá muito fácil. E
eu vi gente pegar lá em Souza, ir pegar água do Canal de Souza e encher
açude.
Pesq. - Deixa eu lhe perguntar outra coisa: Eles vão ter um limite de acesso à
água?
Entrevistado - Aí vai depender do técnico da AESA que vem...
Pesq. - Tá. Então uma coisa é pedir o volume de água, outra coisa é o tanto
que vai receber.
Entrevistado - Tem que estar no projeto, né. Ele pode até diminuir. Se ele
pedir, vamos supor, pra cinco hectares e o técnico da área verificar que a
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vazão ali não é suficiente pra abastecer de água ali aqueles cinco hectares,
você diminui sua área ali pra três, quatro...
Pesq. - Mas, por exemplo, quem vai ficar verificando a vazão completa é a
AESA, porque ela vai ter a gestão da quantidade global de água, né?
Entrevistado - A princípio existe um controle aí. Vai existir né, pelo menos é
o que vai ter uma fiscalização, certo? Vai ter fiscalização. Porque sem
fiscalização aí é complicado (SERVIDOR DA SEMARHCT-PB, 2018).

Ao ficar mais à vontade conosco, por fim, o entrevistado confirmou outro dado
importante que dizia respeito às prioridades do Projeto: a questão da irrigação. Inclusive
relatou que também fez um percurso pelo “caminho das águas”, de carro, junto com outro
servidor da Secretaria de Agricultura (que também entrevistamos), para observar quais “as
áreas prioritárias para irrigação”:
Justamente... Ele foi comigo do início do Canal. Nessa época [o Canal] ainda
não por tava aqui não, era mais pra lá. Aquele trecho da saída do canal é um
trecho muito complicado... Pra ele já ir mapeando as áreas que poderiam ser
irrigações (SERVIDOR DA SEMARHCT-PB, 2018).

As descobertas com esta entrevista foram estarrecedoras e transcendem os extratos
utilizados nesta pesquisa. A forma flexível e ambígua – quase informal – com que o
engenheiro utiliza das tabelas para fixar os valores de indenizações e a naturalidade com que
lida com um processo tão traumático é realmente impressionante. A entrevista também aponta
como o instrumental técnico aliado à experiência acumulada como servidor que já
desempenhou esta mesma função em outras obras hídricas serve como uma espécie de
credencial. O servidor, pois, além de “limpar o terreno” para a obra, assume um papel de
negociador que viabiliza o regime de desapropriação em curso e sinaliza para outros
cercamentos das terras e águas. Como já discutimos, esta narrativa reforça nosso argumento
sobre o caráter continuado e violento dos cercamentos que caracterizam o capitalismo, mesmo
quando aparentemente legitimados pelas razões públicas tão nobres quanto a questão do
fornecimento de água.
Assim como no caso da Barragem, por nós estudada como um primeiro cercamento
das águas, no caso do Canal é necessário buscarmos uma abordagem territorial que reúna a
compreensão do cercamento das terras e das águas. Mas é importante guardar uma síntese
importante: o cercamento das águas pode ser um meio para o cercamento da terra, e viceversa. No caso das desapropriações ocorridas para viabilizar as obras do Canal, o que ocorreu
foi exatamente isso: as desapropriações são necessárias à obra que, posteriormente, será
utilizada para a passagem das águas decorrentes do complexo planejamento de integração
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hídrico-territorial apresentado. Nisso se destacou a complexidade desse processo dialético e
também o papel do Estado nas desapropriações.
Quer seja de maneira formal ou informal, judicial ou administrativamente, o regime
de desapropriação singular, desenvolvido para “liberar” as obras, são mais um elemento
conflituoso que reforça o novo canto de Acauã, mas que também sinaliza para outros
planejamentos mais amplos, vinculados às expectativas de instalar perímetros irrigados nas
terras às margens do empreendimento em áreas muito maiores do que o trecho considerado
necessário para viabilizar a passagem do Canal.
5.2 O ZONEAMENTO PEDOCLIMÁTICO E AS NOVAS BARRAGENS PROJETADAS:
MAIS CERCAS VIRÃO?
É importante compreender que paralelamente às obras do Canal e à gestão dos
recursos hídricos foi realizado um mapeamento pela EMBRAPA Solos (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária). Esta empresa pública realizou um estudo da área de influência direta
e indireta do Canal a fim de subsidiar a “tomada de decisões” sobre o futuro uso das terras e
das águas ao longo do Canal. Ele é resultado de um termo de cooperação assinado entre o
Governo do Estado da Paraíba, através da sua Secretaria de Agropecuária e da Pesca
(SEDAP-PB), e a empresa supracitada e foi intitulado de ZON-PB (Zoneamento
Pedoclimático do Canal das Vertentes Litorâneas).
O trabalho da Embrapa estaria pronto em meados de novembro de 2020, com a
elaboração dos mapas de uso e cobertura das terras e de aptidão climática, numa escala
1:50.000, considerada uma escala de trabalho bastante minuciosa e inédita no Estado da
Paraíba. Ou seja, o planejamento continua para viabilizar não somente as obras mas o
“aproveitamento racional das águas”, reforçando nossa hipótese – e nossas dificuldades – para
apreender um objeto que continua em movimento.
A esta altura, portanto, podemos nos perguntar sobre os próximos passos que
transcendem o próprio recorte da pesquisa (centrado na investigação da Barragem de Acauã e
no Canal Acauã-Araçagi). Neste sentido, as informações a seguir são indicadores da
continuação deste processo que estamos estudando, que não só confirmam o planejamento
para ampliar, e até radicalizar, os cercamentos na região, mas que reforçam a tese da
ampliação dos conflitos territoriais.
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Alertamos, no entanto, que estas projeções buscam antecipar alguns cenários, como
forma de colaboração das sínteses desta pesquisa. Mas estas projeções podem também servir
de provocação para que este processo de sistematização sobre o novo caminho das águas
continue, atualizando e complexificando nossas próprias conclusões.
Assim, coletamos aqui alguns dados preliminares sobre o ZON-PB a partir de
entrevista com o servidor da Secretaria de Agropecuária e Pesca do Governo do Estado.
Nosso principal objetivo era compreender a motivação do Governo do Estado para a
realização, em conjunto, de um “zoneamento” da área de influência do Canal.
Perguntado sobre o que seria este Zoneamento, o servidor nos entregou um material
informativo que traça os objetivos geral e específicos e os planos de ação do ZON-PB.
Destacamos as seguintes informações deste material:
Objetivo Geral:
Realizar o zoneamento do potencial pedoclimático para culturas agrícolas
selecionadas na área de influência do canal das vertentes litorâneas da
Paraíba, na escala de 1:50.000, com vistas ao uso racional dos recursos
naturais e ao desenvolvimento agropecuário da região com critérios de
sustentabilidade, contribuindo para a organização espacial das atividades
agropecuárias e florestais, subsidiando políticas de uso, manejo, conservação
e recuperação dos sistemas naturais.
O ZON-PB objetiva especialmente atender a necessidade do
fortalecimento das políticas públicas voltadas para o incentivo à
produção de grãos e forragens e para o fortalecimento das culturas da
cana-de-açúcar e do abacaxi nas mesorregiões do Agreste e da Zona da
Mata da Paraíba, visando o aproveitamento dos recursos hídricos
disponíveis oriundos do eixo leste da transposição das águas do Rio São
Francisco no trecho do Canal Acauã-Araçagi, vislumbrando o
desenvolvimento da agricultura irrigada na região de estudo.
(PARAÍBA, 2018 - grifos nossos).

Se trata de um trabalho de pesquisa para produzir dados específicos e compreender
os potenciais de irrigação a partir das variáveis clima e solo (por isso o nome “pedoclimático’)
em toda a área de influência do Canal. Demos continuidade à entrevista direcionando para
uma maior compreensão sobre o objetivo e finalidade do projeto. Questionado sobre o
objetivo do Zoneamento e a parceria com a Embrapa, o servidor respondeu:
Primeiro nós temos uma relação de municípios que são diretamente
beneficiados. Quais são os municípios diretamente beneficiados? Aquele que
o Canal corta, aquele que o Canal literalmente corta. Para o zoneamento nós
consideramos além dos 13 que são diretamente beneficiados. Aqueles que
estão no entorno desse canal, e aí a gente considerou como áreas de
influência do Canal. Então esse número de 13 aumentou para 33 municípios
considerando exatamente essa questão da influência que esse Canal pode
levar em termos de desenvolvimento regional, tá? Numa área de 5.138 km²,
que é a área que tá sendo objeto de estudo. Então como é que foi construído
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essa questão deste estudo? O Secretário da SEDAP, Dr. Rômulo
Montenegro, em contato com o Ministério da Agricultura, na época ainda era
a Ministra Kátia Abreu do Governo Dilma, foi conversado essa questão do
estudo, a ministra colocou em contato o representante da Embrapa e aí
começaram as tratativas para construção dessa parceria. Então, aí nós
começamos a fazer as tratativas com a EMBRAPA Solos através da Unidade
de Recife da UEP Recife e chegamos a fechar o acordo de cooperação
técnica com a Embrapa Solos que fica no Rio de Janeiro... […] de forma que
foi construído esse acordo de cooperação técnica para que a Embrapa
pudesse fazer esse zoneamento. E por que a Embrapa? É uma empresa que
tem um know-how fantástico em diversos seguimentos do setor agropecuário
e não é diferente na área de solos. E eles além do know-how eles tem a
marca Embrapa que é importante para o resultado desses estudos e foi com
esse objetivo que o Secretário buscou concretizar essa parceria (SERVIDOR
DA SEDAP-PB, 2018).

Segundo o documento, a área de estudo atinge 33 municípios, como demonstra o
mapa a seguir, retirado do mesmo material. Observa-se ao centro do mapa o Canal AcauãAraçagi e os municípios considerados dentro de sua área de influência ‒ na prática, os
municípios que podem direta ou indiretamente receber águas do referido Canal.
Imagem 34 - Primeiro fôlder do ZON-PB

Fonte: Paraíba (2018), editado pelo pesquisador.
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O ZON-PB teve início em 2017 e contava com o prazo de 30 meses para construir
mapas com cenários para anos secos, regulares e chuvosos, bem como mapas considerando a
utilização de média e alta tecnologia. No momento dessa entrevista, em julho de 2018, ele
ainda estava em andamento.
Perguntamos sobre qual o potencial dessas áreas para irrigação dentro do
levantamento feito. O servidor então explica que “quando a gente está falando de irrigação,
nesta área, a questão não é um problema de terra, mas um problema de disponibilidade de
água” (SERVIDOR DA SEDAP-PB, 2018). E continua:
Porque terra não é fator limitador, tá, então se a gente for nessa parte
aqui, se a gente for fazer um levantamento de terras, que tem aptidão
pra irrigação, a gente passa aí de 40.000 hectares, tá certo? Então o
limitador aí é o recurso hídrico, certo? Quando a gente considera a vazão
máxima de capacidade de adução do Canal, a gente considera aí, um
potencial de irrigarmos, de área irrigável com esses recursos hídricos, lógico
não só considerando a água do canal mas os reservatórios Acauã,
reservatório Araçagi, o reservatório projetado, com todo esse sistema, a
gente considera aí, de chegar a 16.000 hectares (SERVIDOR DA SEDAPPB, 2018).

A resposta é esclarecedora e se conecta com todo o percurso da pesquisa até aqui.
Para a área de influência do Canal, “a terra não é um fator limitador”, mas sim a
disponibilidade de recursos hídricos. No entanto, como comprovado anteriormente na
pesquisa, nesta região, sobretudo o trecho 2 e 3 do Canal, a água existe e já é utilizada para
produção, sobretudo para a cana-de-açúcar.
Perguntamos, pois, sobre como ficaria a situação da disponibilidade dos recursos
hídricos, tendo em conta que, ao menos do ponto de vista legal e da gestão, a prioridade da
utilização seria para abastecimento e o projeto do zoneamento apresentava estudos tão
somente sobre a questão da irrigação. O técnico respondeu:
O objeto principal e o foco principal da Transposição é você dar segurança
hídrica para o abastecimento de toda essa região, dos 4 estados beneficiários.
Abastecimento para consumo humano, só que, um projeto de
Transposição desse, ele não visa somente o abastecimento humano, ele
visa o desenvolvimento regional. Então, o desenvolvimento regional a
gente entende além do abastecimento humano, [entende] a produção de
alimentos. De forma que, dentro dessa visão, é, olhando especificamente
para o Canal, tá, a gente tem essa mesma visão: ele tem o objetivo de levar
água para abastecimento humano da região, mas […] digamos que a
demanda dessa região aí, pra abastecimento humano, ela não chegue,
em períodos mais críticos, a 2 m³/s. Então esse excedente, naturalmente, a
tendência é ser usado na produção de alimentos através da irrigação
(SERVIDOR DA SEDAP-PB, 2018).
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Duas questões interessantes e reveladoras neste trecho da entrevista necessitam ser
destacadas. Primeiramente, a relação entre a Transposição e o “desenvolvimento regional”,
que significa a conciliação entre o abastecimento humano e a irrigação. Em segundo lugar, é
importante compreender a questão da prioridade: dos 10 m³/s que estão previstos para o
Canal Acauã-Araçagi em sua capacidade máxima, teremos uma possível divisão de 2
m³/s para abastecimento e 8 m³/s para irrigação.
Assim, finalmente compreendemos o motivo pelo qual os documentos oficiais e o
material de divulgação do Governo do Estado falam em 16.000 ha para irrigação:
se a gente considerar a média de consumo por hectare/ano de 0,5 l/s por
hectare, que é o que a Agência Nacional de Águas (ANA) adota para termos
de outorga de água, então com 8 m³/s nós teremos 16.000 hectares irrigáveis
(SERVIDOR DA SEDAP-PB, 2018).
O cálculo seria basicamente a seguinte: 1 m³/s corresponde a 1.000 litros por segundo

de vazão. Desta forma, como a vazão do Canal destinada para irrigação é de 8 m³/s são 8.000
litros por segundo de vazão máxima para utilização na irrigação. Como a média de consumo
na irrigação é de 0,5 litros por segundo a cada hectare, esses 8.000 litros permitiriam irrigar
“até 16.000 hectares de terra”. Todas estas são previsões matemáticas que visam a incidir, de
cima para baixo, no território estudado e apontam para um cenário inédito de impactos, em
caso de efetivação. Ressaltamos que os 2 m³/s destinados ao abastecimento humano não estão
previstos em nenhum projeto que analisamos.
Um dado que estava implícito no material de divulgação e que nos chamou a atenção
foi a especificidade deste zoneamento quanto a quatro culturas agrícolas consideradas
prioritárias. Vejamos o que o servidor nos comenta sobre as expectativas do estudo:
Então a gente espera desse trabalho que está sendo executado pela Embrapa
Solos além dos mapas de solos que está sendo feito, os mapas de aptidão
climática para cenários de anos secos, anos regulares, anos chuvosos, bem
como o manejo de média e alta tecnologia, certo? Para um leque de
culturas, nós adotamos neste trabalho um leque de culturas que são as
principais da região já, então nós temos o abacaxi que é forte na região,
a cana-de-açúcar que é forte nessa região, o milho e o sorgo. Então, no
caso, visando o desenvolvimento da produção de grãos também nessa região
que tem um potencial fantástico, então com esse leque de culturas
(SERVIDOR DA SEDAP-PB, 2018).

Levamos um susto. Como realizar um levantamento com tamanha complexidade
para “beneficiar” somente quatro culturas? Onde ficaria a produção camponesa e familiar nas
proximidades do Canal? Questionamos o nosso entrevistado sobre a previsão dos estudos para
a agricultura familiar.
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Pesq. - E a agricultura familiar, tá prevista?
Entrevistado - Assim, não tem um foco, o foco é agropecuária como um
todo, o desenvolvimento das cadeias produtivas das culturas e aí, no
contexto, tá, independente do tamanho do produtor, se ele é mini, médio,
grande, então. […] Pode ser que a gente faça um trabalho ainda depois
desses resultados de levantamento a gente faça esse trabalho de aptidão para
outras culturas, mas inicialmente são essas.
Pesq. - É porque eu não consigo enxergar a agricultura familiar nessas
aptidões.
Entrevistado - Mas assim, a gente tem uma visão o seguinte, que a
agricultura familiar ela tem esse contexto, essa característica, de
diversificação de culturas, o que é natural e o que é bom, mas a gente tem o
conceito seguinte, de que é preciso melhorar a sua forma de trabalho em
termos de tecnologia, até para que ele tenha melhores resultados
econômicos, possa evoluir também, não ficar estagnado no tempo. Por
exemplo, nós temos uma empresa que se instalou aqui em Mulungu, em que
ele fez um plantio de uma área de milho em sequeiro, né, não irrigado, e
utilizando tecnologia ele chegou a obter 7 toneladas de grãos por hectare. E
agricultores bem próximos da propriedade dele não estava chegando a 1
tonelada por hectare. Então o que é que tá faltando aí? Não é solo, não é
clima, é tecnologia, para melhorar a sua capacidade de produção dentro
daquela mesma área, sem precisar a área de produção.
(SERVIDOR DA SEDAP-PB, 2018).

Ficamos curiosos com este exemplo, significativo da compreensão do servidor sobre
o atraso dos camponeses vinculados à agricultura familiar em relação ao “empresário do
milho”. A próxima pergunta, pois, nos serviu como indicador das razões pelas quais o
Zoneamento privilegiou quatro culturas agrícolas: a relação entre as cadeias produtivas já
existentes, ligadas ao agrohidronegócio e à construção do Canal.
Pesq. - Quem é esse produtor de milho?
Entrevistado - Ele tem uma área na Bahia, tem áreas em outros setores. E ele
veio aqui para Paraíba, ali entre Mulungu e Gurinhém, e numas áreas lá ele
plantou milho e teve um ano que não deu muito bem, porque também
choveu muito pouco, pegou sete anos de seca seguido aí que também não
ajudou muito, mas a maioria dos seus cultivos ele faz programado dentro
daquela faixa de período invernoso daquela região, melhores índices
pluviométricos e de certa forma é um empreendimento que deu certo.
Pesq. - Mas ele não tem uma área pequena, né?
Entrevistado - É, é uma área boa. Teve ano que ele plantou 700 ha, teve um
ano que ele chegou a implantar 2000 ha, então, assim, é uma área
importante. E a demanda é grande. A demanda é grande.
Pesq. - Então é a força da demanda?
Entrevistado - É, força da demanda. Nós temos bem próximo dessa área
onde ele plantou nós temos a sede da Guaraves, que é o maior produtor de
frango aqui do estado da Paraíba, um dos maiores do Nordeste. […] Então,
frango come milho, né.
Pesq. - Complexo milho-frango…
Entrevistado - Ele com essa área, ele não atendia nem 30% da demanda
da Guaraves, então nós temos aí um potencial fantástico e um mercado
aberto né, para expansão desse negócio. Bom, é, então essa é a visão que a
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gente tem com esse estudo, de melhorar também neste aspecto, né, o
agricultor familiar possa evoluir também neste aspecto, com conhecimento
do solo que a gente vai ter nesse trabalho, conhecimento mais aprofundado
do clima que a gente vai ter, e que a gente vai gerar mapas de toda essa
região, a gente vai ter o conhecimento né, e a gente vai ter a tecnologia para
que a assistência técnica possa assessorar melhor esse pessoal para avançar
na sua produtividade (SERVIDOR DA SEDAP-PB, 2018).

A entrevista, portanto, já aponta as prioridades, mas sobretudo indica como estava
sendo entendida a relação das produções já existentes na região (sobretudo cana-de-açúcar,
abacaxi e milho) com a proposta do zoneamento. E um dos planos de ação (PA-7) do projeto é
exatamente realizar um “Levantamento do uso e da cobertura atual das terras” e o outro plano
de ação (PA-6) é realizar o levantamento do “Potencial de terras para irrigação”, confirmando
os cenários de maiores impactos e projetos futuros com a alteração das culturas existentes
conforme este mesmo potencial.
São quatro culturas a serem implantadas no território que percorremos: três delas
com uma tradição ligada ao agrohidronegócio na região e a última, o sorgo, sem muita
tradição na Paraíba, mas considerada uma ótima cultura para forragem, ou seja, para produção
de ração animal. Complexo milho-frango ou complexo sorgo-frango. Perguntamos sobre
como seria o processo de “integração” do agricultor familiar neste planejamento: “Como você
imagina um agricultor familiar de 2 hectares se integrando nessa força da demanda que você
chama?”, ao que o servidor responde:
Entrevistado - Integrado pela Guaraves, através de organizar em
cooperativas, associações de produtores, então o associativismo é
fundamental neste desenvolvimento.
Pesq. - Então você vê o agricultor familiar como um processo de integração
no projeto geral?
Entrevistado - Sim, sem dúvida.
(SERVIDOR DA SEDAP-PB, 2018)

Na escrita final desta tese, contatamos o coordenador do ZON-PB pela Embrapa
Solos, para obter os dados finais do levantamento. Ainda em fase de sistematização, o
material estava sendo finalizado e transformado para uma plataforma de SIG (Sistema de
Informações Geográficas), com a criação de um aplicativo chamado ViZon, onde todas as
informações seriam reunidas e tornadas visíveis.
Este novo recurso tecnológico (lembremos todas as tecnologias e a modernização da
gestão de recursos hídricos na entrevista com a AESA), acaba por ser uma “cereja do bolo” de
todo esse processo que vimos descrevendo, já que a “faixa muito estreita” de terra que foi
desapropriada para a passagem do Canal – nos moldes extremamente flexíveis e
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contraditórios que já discutimos acima – agora poderá contar com um conjunto detalhado de
informações sobre uma zona muito maior, fato inédito na Paraíba. Tudo para subsidiar as
próximas decisões acerca desta “nova fase de desenvolvimento” decorrente da “chegada” das
águas.
A conclusão a que chegamos com esta entrevista é que a questão do zoneamento
seria uma “novidade dentro da novidade”. O zoneamento assumirá uma importância cada vez
maior, já que a sua existência aponta vários sentidos e horizontes sobre as obras do Canal
Acauã-Araçagi que transcendem, e muito, os impactos da construção da obra para aqueles e
aquelas que estão às margens do Canal.
Como se pode observar, o zoneamento já está concluído, com diversos mapas
distintos, que são fundamentais para pensar a continuação do processo de planejamento
hídrico-territorial na região do Canal. O novo caminho das águas é muito mais complexo do
que pensávamos originalmente. Não se trata somente de um “desvio” das águas para uma
região tradicionalmente voltada para o agrohidronegócio, fato que, por si só, já poderia
ensejar um conjunto robusto de críticas à concepção do projeto e suas prioridades. Trata-se, na
verdade, de um amplo planejamento, notadamente capitalista – posto que definido
estruturalmente para favorecer e ampliar a cadeia de valorização do valor, assim como a
exploração/expropriação dos trabalhadores e trabalhadoras e da natureza – que envolve a
articulação e integração entre bacias, desenvolvimento de projetos de curto, médio e longo
prazos, mapeamento de solos e levantamento de cenários para culturas agrícolas voltadas para
o agrohidronegócio no litoral norte.
Se seguirmos as lições que “vêm de cima”, nos casos dos estados do Rio Grande do
Norte e do Ceará, a implantação de perímetros irrigados foi responsável por um grave quadro
de violações de direitos humanos (RIGOTTO; FREITAS, 2014). Desta forma, a título de
síntese, podemos afirmar que o novo “desenho territorial” inspirado nessas experiências
ligadas ao agrohidronegócio está se concebendo e estruturando sempre fundamentado no
cercamento das águas. No caso das experiências dos perímetros irrigados, também a Política
Nacional de Irrigação (Lei nº 12.787/2013) 124 se insere como um novo e complexo
componente violador de direitos.
Reconhecemos a importância e a necessidade de aprofundamento da análise sobre a Política Nacional de
Irrigação, aprovada no contexto da implantação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e sua relação
com os desdobramentos recentes após as obras da Transposição do Rio São Francisco na Paraíba. Como os
perímetros irrigados ainda não foram – e honestamente esperamos que não sejam – implantados ao longo do
Canal Acauã-Araçagi, a avaliação de outras experiências é fundamental para compreender as novas cercas em
potencial e indica a necessidade de aberturas para outras agendas de pesquisas e articulação.
124
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Como afirmam pesquisadores do Núcleo Tramas da Universidade Federal do Ceará,
revisando criticamente a política de implantação de perímetros irrigados a partir de diversos
estudos de caso, conclui-se que
[…] a modernização da agricultura no semiárido potiguar e cearense tem
sido sustentada pela política nacional de irrigação, que inclui os perímetros
irrigados. Na implementação desta política pública, o Estado se mostra
eficiente na instalação dos PI's e na criação das condições para atração
de empreendimentos do agronegócio: terra e água, apoio tecnológico da
Embrapa, rodovias e portos para escoamento da produção, benefícios
fiscais, isenção de impostos incidentes sobre os agrotóxicos, entre outros.
Entretanto, os dados reunidos nos estudos de caso que deram base a esta
análise evidenciam que a mesma eficiência não se verifica em relação às
ações de consulta prévia às populações afetadas, harmonização dos
projetos com o ecossistema e com a organização social da produção já
existente, regulação, controle, monitoramento e fiscalização de seus
impactos. Fica assim severamente comprometida a perspectiva de
desenvolvimento com que se acena para legitimar o modelo.
Esta modernização da agricultura, embora alimente o comércio internacional
e aumente divisas, ao promover mecanismos de apropriação desigual da
terra e da água, impulsiona uma cadeia de transformações econômicas,
ambientais, sociais e sanitárias que têm resultado na violação do direito
à saúde e ao meio ambiente. Compõem ainda esta cadeia as dinâmicas
de desqualificação dos modos de vida tradicionais, de precarização do
trabalho e de geração de conflitos ambientais, que ameaçam a paz nas
comunidades.
Atualmente, a perspectiva é de aprofundamento deste quadro, com o novo
marco regulatório da Política Nacional de Irrigação (Lei 12.787/2013), que
orienta ampliar a competitividade do agronegócio e aumentar a área irrigada
no Brasil através da instalação de novos projetos irrigados e da expansão dos
já existentes. Nesse sentido, alerta-se que tal Política, que não tem sido
qualitativamente discutida com os povos do campo, pode potencializar o
espectro de conflitos aqui enunciados (RIGOTTO et al., 2017, p. 19–20).

Concordamos com todas as conclusões produzidas pelos pesquisadores e alertamos
que, no caso estudado, podem ser esses os próximos caminhos do despojo, que se somam aos
já ocorridos e que podem ser objeto de outras análises e reflexões futuras125.
Esse novo projeto de integração é mais complexo e modernizador do que se pode
pensar à primeira vista. Diríamos que o projeto é moderno, colonial e capitalista: integra-se às
Sobre o tema dos perímetros irrigados, um dos prováveis desdobramentos desta tese, devemos apontar a
contribuição do Núcleo TRAMAS/UFC – Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, espaço de formação e práxis de
pesquisadores e pesquisadoras militantes no Estado do Ceará, que muito contribui para uma reflexão crítica
sobre os conflitos socioambientais, diversos impactos e também as lutas de resistência produzidas nos territórios
e que muito nos inspira. A título de exemplo apontamos artigo coletivo que sintetiza a relação entre a instalação
de perímetros irrigados e as violações de direitos, com grandes aproximações com a nossa pesquisa: Perímetros
irrigados e direitos violados no Ceará e Rio Grande do Norte: “Por que a água chega e a gente tem que sair?
(2017). Para mais, consultar o leque de pesquisas – em especial as teses e dissertações – produzidas sempre de
forma interdisciplinar pelo coletivo ligado à Universidade Federal do Ceará no seu sítio eletrônico (NÚCLEO
TRAMAS, 2020)
125
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cadeias de valorização do valor, antecipa e planeja (ou, mais propriamente, é planejado) pelos
setores mais representativos do agrohidronegócio no Estado da Paraíba. Pressupõe a
prevalência quase absoluta do valor de troca em relação ao valor de uso da água, o que
sinaliza para um processo ainda maior de mercantilização e privatização da natureza. Um
projeto de desenvolvimento econômico, inclusive, com o aval do Banco Mundial.
Para finalizarmos este retorno à análise do novo caminho das águas vistos “de cima”,
ainda encontramos mais duas novidades. Trata-se do Edital para “contratação de serviços para
a elaboração dos estudos básicos e concepção, EIA-RIMA, levantamento cadastral, plano de
reassentamento e detalhamento do projeto executivo, referentes às barragens Camaratuba e
Gurinhém”, no valor de R$ 4.605.811,11 (Quatro milhões, seiscentos e cinco mil, oitocentos e
onze reais e onze centavos) (PARAÍBA, 2019).
Embora ainda na fase inicial, o fato é que o planejamento continua sendo feito a todo
vapor. Neste caso específico, a previsão para construção de duas novas barragens ao longo do
Canal implica uma urgente constatação: áreas vinculadas à agricultura familiar e/ou
assentamentos rurais podem também ser alagadas a exemplo do que ocorreu em Acauã. A
justificativa? Mais uma vez, garantir a máxima e racional utilização dos recursos hídricos
decorrentes da Transposição do Rio São Francisco na Paraíba.
No mapa de conflitos que elaboramos neste capítulo final decidimos indicar a
possível localização dessas duas novas barragens, ainda que não tenhamos dados mais
específicos. Com base nos estudos sociológicos e antropológicos sobre barragens no Brasil já
citados, é possível afirmar que quase nada poderá ser viabilizado se não for acompanhado por
um conjunto de modificações territoriais profundas.
E tudo isso se dá, segundo percebemos, para garantir a segurança hídrica para o
Capital, articulando os processos mais amplos de planejamento hídrico-territorial, a dimensão
transparente e traumática das desapropriações e expropriações ao longo do Canal e a
modernização da gestão dos recursos hídricos na Paraíba. Outras cercas, portanto, estão sendo
planejadas e sinalizam para mais conflitos.
Para resistir, a partir do que já sistematizamos sobre o novo caminho das águas,
reafirmamos a importância das resistências cotidianas que encontramos às margens do Canal,
como pistas e apostas para compreensão destas questões hídrico-territoriais sob outras bases.
É o que faremos abaixo.
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5.3 DAS RESISTÊNCIAS COTIDIANAS À REPRODUÇÃO MATERIAL E SIMBÓLICA
DA VIDA
Destacar o conflito onde ele é negado ou invisibilizado é uma das nossas tarefas
finais. Assim como ressaltar as (re)existências a estes processos e apontar nossa compreensão
sobre os sentidos dessas experiências dos “de baixo”.
Já comprovamos que o novo caminho das águas visto pelos “de baixo” representa
despojo e ampliação dos cercamentos, com novas violações de direitos humanos. Também
comprovamos que estas situações representam a ampliação e a intensificação da
conflitividade territorial e socioambiental na região, a despeito desta conflitividade não ter
assumido o caráter dos conflitos abertos e com maior visibilidade.
Isso porque, longe de demonstrarem satisfação com as desapropriações e confiança
na utilização das águas às margens do Canal, o que as entrevistas e depoimentos
sistematizados nesta pesquisa denunciam são as dúvidas e as incertezas126, junto aos relatos de
indignação. Ademais, comprovam a ausência completa de qualquer consulta prévia com a
participação dos atingidos acerca do empreendimento. O direito à informação e o direito à
consulta prévia, livre e esclarecida perante estas comunidades não foi sequer cogitado em
nenhum documento oficial, assim como não foi apresentado nos relatos de campo. A lógica
inerente a este processo, portanto, é que as comunidades e populações locais atingidas não são
parte do projeto, são entes exteriores, alheios e descartáveis para a marcha da acumulação
primitiva.
O que queremos reafirmar aqui, no entanto, é que a conflitividade é inerente a este
processo e representa muito mais do que situações esparsas de reivindicação. E as diversas
formas de resistência cotidiana (SCOTT, 2002) que foram acionadas sinalizam exatamente
para esta característica.
As repetidas informações sobre a presença do engenheiro da Secretaria na condução
das desapropriações a partir de um modelo tecnocrático, discricionário e sem a efetiva
participação das populações é contraposta pelas iniciativas dos movimentos sociais (em
especial da CPT e do MST) para pressionar e organizar as lutas às margens do Canal. Neste
sentido, a opção metodológica adotada permitiu que acompanhássemos essas diversas
situações, proporcionando um diálogo entre os atingidos e atingidas de ontem e de hoje,
Como vimos, há pistas inclusive que este planejamento hídrico-territorial hegemônico vem de longa data,
como nos relatos de Seu Clóvis sobre a “passagem do Rio” marcada provavelmente com um GPS há mais de 20
anos, coincidindo com a época de construção da barragem de Acauã.
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diálogo do qual emerge uma avaliação mais crítica e contextualizada do processo de
cercamento em curso.
O novo caminho das águas também é desnudado a partir da fala e das explicações
dos próprios atingidos e atingidas. Suas reflexões e sínteses são baseadas no cotidiano e na
experiência concreta da vida camponesa e ribeirinha, apontando a interdependência das obras
e, em alguns casos, questionando a própria racionalidade que orienta tais decisões políticoeconômicas. Essas análises, como vimos, são diferentes dos relatos obtidos nas diversas
Secretarias, pautados em geral pela compartimentalização das informações. É curioso notar,
portanto, esta dialética da separação: a lógica da separação que orienta as entrevistas com as
Secretarias é inversa à lógica da integração que orienta as obras, ainda que esta integração,
como vimos represente também separações, mas numa escala ainda maior.
E os camponeses e camponesas, longe de qualquer ingenuidade ou complacência
com os rumos das obras, compreendem bem os sentidos territoriais e a lógica expropriatória
conectada a este processo. Como pudemos observar tanto no “mapa de Jeremias” quanto nas
reflexões de Tião sobre a “barriga do Canal” nas Usinas, as análises são bastante sofisticadas
e contextualizadas, desnudando parte do voo do Carcará nas trilhas da acumulação primitiva.
Ao contrário do desenvolvimento regional como dádiva ou como benesse de “cima para
baixo”, os atingidos nos fornecem a compreensão do novo caminho das águas como
“questão” e como “desafio”.
Por isso que, apesar das violências e do rastro dos cercamentos, é importante
reafirmar as experiências de resistência e de luta que derivam da própria atuação quase
heroica desses camponeses e camponesas, a partir de duas camadas articuladas
dialeticamente. É importante conjugar, pois, o verbo esperançar, nos movendo a partir da
denúncia para o anúncio do novo que já está presente nas práticas em curso, em duas camadas
interligadas.
A primeira camada caracteriza-se pela própria ação direta de “parar as obras”,
situação relatada em diversas oportunidades, tanto pelos assentados da CPT quanto do MST e
que podem ter ocorrido em muitas outras situações não coletadas em campo como “último
recurso” para fazer valer os próprios acordos com o Consórcio executor da obra e/ou com a
Secretaria do Governo. Estas dinâmicas locais de enfrentamento e antagonismo nos permitem
afirmar que as maiores conquistas se deram exatamente onde houve um processo organizado e
coletivizado, optando por benefícios gerais e comunitários – construção de poços, açudes,
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instalação de caixas d’água, por exemplo – em detrimento das “soluções monetárias” ligadas
à compensação econômica através das indenizações.
Para os camponeses é o valor de uso prevalecendo sobre o valor de troca das
terras e das águas. Este é, pois, um achado importante da pesquisa empírica, que pode
colaborar na compreensão de suas potencialidades por parte dos movimentos sociais
envolvidos. Isto porque, como vimos, o próprio cálculo das indenizações é construído de
forma a prejudicar os “de baixo”: múltiplas tabelas, falta de transparência, flexibilidade,
individualização proprietária, avaliações economicistas dos bens necessários à reprodução da
vida camponesa, enfim, todo tipo de formas ou estratégias que reforçam um regime ao mesmo
tempo traumático e com expropriações múltiplas.
No caso do Canal e da Barragem, este regime de desapropriações assume uma maior
centralidade e dramaticidade, em virtude das situações vivenciadas. Lembremos do
alagamento dos cemitérios em Acauã que iniciou esta tese e o suicídio de um camponês que
teve seu lote destruído pelas obras do Canal, na última entrevista. O que tais situações têm em
comum, para além da violência, é o fio condutor que vai da desinformação, passando pela
invisibilização dos conflitos até chegar nos resultados expropriatórios, que reforçam a lógica
da individualização, como “casos isolados”.
Por outro lado, ao percorremos tantas áreas de assentamentos rurais foi possível
perceber como o traçado do Canal busca baratear custos econômicos a despeito dos diversos
impactos socioambientais, inclusive com a participação do INCRA como um garantidor da
cessão das áreas, justificadas pela “supremacia do interesse público”. Como vimos no caso do
Assentamento Chico Mendes do MST, os assentamentos estão, inclusive, absorvendo os
impactos ambientais decorrentes das obras, com o aval do INCRA. Com fundamento na
ecologia política latino-americana, impossível separar a marcha expropriatória perante os
camponeses e ribeirinhos da apropriação predatória e devastadora da natureza: a morte do Rio
Paraíba após a construção da barragem e a lógica de mercantilização instaurada com a
carcinicultura a jusante são dados empíricos que já informam os traços gerais deste segundo
“canto penoso” às margens do Canal.
Mas deve-se também observar que existe uma segunda camada, mais essencial e
menos visível, de enfrentamento cotidiano aos cercamentos das águas, e que são anteriores à
própria construção do Canal, assim como eram anteriores à construção da Barragem, no caso
dos atingidos de Acauã. São as tensões e lutas para garantia do sustento e da reprodução
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material e simbólica da vida através do trabalho concreto. A construção de pequenos barreiros
e açudes de uso coletivo, assim como barragens subterrâneas e/ou cisternas calçadão, todas
tecnologias sociais hídricas importantes. Poços artesianos autogestionados pelas comunidades
camponesas, que também se apresentam como uma das soluções hídricas para estas
populações, sem que representem o esgotamento dos “mananciais” nem das “fontes hídricas”.
As lutas cotidianas também se expressam no próprio desenvolvimento da agricultura
familiar e nas práticas agroecológicas, com as famílias organizadas em cooperativas e/ou
associações, num conjunto multifacetado de projetos de vida, apontando alternativas
sustentáveis, mesmo que às margens do Canal e, ao que tudo indica, apesar dele.
O fortalecimento dessas diversas alternativas são elementos centrais para equacionar
os problemas hídricos, evitando ou diminuindo a prevalência da solução única ligada às
grandes obras, discutida na seção anterior. Como vimos, esta estratégia da solução única é
equivocada não só porque produz impactos (e novos atingidos) mas porque afeta as
capacidades políticas de autodeterminação e autonomia dessas populações locais, ampliando e
reproduzindo as separações capitalistas.
Dessas camadas exsurge uma espécie muito particular de economia moral da água,
que pode ser lida a partir destas experiências, conectadas a algumas normas de reciprocidade e
pensadas à luz de determinados direitos básicos à subsistência, que fogem tanto a uma
apreciação estritamente individualista pró-mercado quanto à visão ingênua sobre o papel do
Estado como “provedor universal” e centralizador do direito à água. Utilizamos aqui o termo
economia moral da água a partir das lições de Thompson em Costumes em comum
(THOMPSON, 1998) em especial no capítulo em este discute a “Economia moral revisitada”.
Como afirmam Galizoni e Ribeiro, em artigo sobre normas costumeiras e a questão da água
como bem comum para populações rurais:
Urbanização, mercantilização e privatização dos domínios fundiários
contribuíram para difundir a concepção de que os recursos naturais eram
privados e inesgotáveis. No tocante à água foi instituída a cultura da suposta
abundância, principalmente após a implantação de redes públicas de
abastecimento urbano e sistemas mecânicos de irrigação na agricultura. Mas
durou pouco essa cultura: desde o final do século XX água se transformou
em recurso crítico, regulado para consumo urbano, disputado para os muitos
usos rurais, como irrigação, turismo, consumo humano e hidrelétrico. Água
se tornou fator essencial e, ao mesmo tempo, limitador para o
desenvolvimento rural. A necessidade de priorizar certos consumos da água,
restringindo usos múltiplos e costumeiros feitos pelas populações rurais
tradicionais, desembocou em conflitos dramáticos, e daí surgiu a prescrição
legal, que retirou do pequeno consumidor a gestão das fontes de água.
Entretanto, para boa parte da população rural brasileira, a partilha da
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água é mais que um aspecto de regulação: é componente fundamental de
sua cultura (GALIZONI; RIBEIRO, 2011, p. 78 - grifos nossos).

Dado o escopo da pesquisa, não temos como desenvolver mais detalhadamente estas
reflexões aqui127, mas esta economia moral da água emerge das evidências ligadas ao papel da
tradição e dos costumes dos “de baixo”, como observamos nos relatos dos camponeses da
CPT nas proximidades do Aqueduto de Mogeiro. Como a lógica territorial nunca está
separada das lutas por terra e água, as regras de reciprocidade não amparadas numa dimensão
puramente mercadológica estão presentes nesta territorialidade camponesa e ribeirinha. Os
relatos do uso comum das terras e águas nas margens do Rio Paraíba que sistematizamos no
segundo capítulo são suficientes para comprovar esta lógica não pautada pela propriedade
privada dos bens necessários a uma vida digna, em especial no semiárido nordestino.
O conflito de modelos e projetos, assim, assume outro caráter e amplitude, pois
indica não somente a insatisfação e a desigualdade nas disputas para ter acesso à água em
quantidade e qualidade suficiente com vistas ao seu bem estar individual e coletivo, mas
revelam a disputa do próprio conceito de segurança hídrica, para além do seu sentido
normativo em âmbito internacional. Por exemplo, o conceito de segurança hídrica consagrado
pela ONU (Organização das Nações Unidas)128:
A capacidade de uma população de salvaguardar o acesso sustentável a
quantidades adequadas de água de qualidade para garantir meios de
sobrevivência, o bem estar humano, o desenvolvimento socioeconômico;
para assegurar proteção contra poluição e desastres relacionados à água, e
para preservação de ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política
(MELO; JOHNSSON, 2017, p. 87).

Neste conceito, percebemos que não existe nenhuma sinalização sobre o monopólio
privado ou público para garantia da segurança hídrica. Se estamos tratando da “capacidade de
uma população de salvaguardar o acesso sustentável” de água, esta salvaguarda, no caso de
camponeses e ribeirinhos, pode e deve ser garantida de forma autônoma e não
necessariamente tutelada. Ainda que esta afirmação não signifique qualquer idealização ou
romanceamento das práticas locais, como se elas estivessem completamente fora da lógica
mercantil e capitalista. O fato é que elas apontam para outros horizontes de sentido, mais
democráticos, descentralizados e inter-relacionados com as lógicas da agricultura familiar e de
subsistência. Pensemos, por exemplo, na capacidade de produção de alimentos saudáveis e
A intuição, no entanto, para levantar esta questão adveio de algumas conversas realizadas tanto com nossa
orientadora Profa. Ana Maria Motta Ribeiro quanto com nosso coorientador Prof. Carlos Walter PortoGonçalves, que podem e devem ser objeto de reflexões mais aprofundadas posteriormente.
128
Indicamos o artigo de Melo e Johnsson que sistematiza uma diversidade de conceitos de segurança hídrica,
desde os conceitos consignados nos organismos internacionais até as publicações científicas recentes.
127
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agroecológicos nas áreas onde hoje prevalece a pecuária extensiva e a cana-de-açúcar por
onde passamos. Pensemos, pois, em reforma agrária não dissociada da gestão das águas.
Propomos aqui, portanto, que estas resistências sejam compreendidas a partir de uma
mirada que questiona, interfere e/ou diminui a importância dos sentidos moderno-coloniais da
categoria propriedade (privada) – que antes de tudo é uma categoria que priva e portanto
exclui de outrem a possibilidade de uso e/ou usufruto de algum bem. E tal perspectiva
também se afasta de uma certa idealização da chamada “propriedade pública”, sobretudo
quando esta caracterização reforça a expropriação múltipla realizada também pelo Estado no
sistema capitalista.
Uma aposta e crítica ao cânone da propriedade privada da matriz liberalindividualista e nas lutas pelo comum. Como aponta Aguillar:
É esse o nó da abertura conceitual na qual eu estou engajada: desligar a
compreensão do comum do lastro da propriedade - especificamente, os
significados de propriedade sob sua compreensão moderna, isto é, como
propriedade privada, que são regulamentados nas leis civis, nos diversos e
muito semelhantes códigos civis nacionais - possibilita estar aberto a
pensar o comum não apenas como algo dado e que é compartilhado,
mas, acima de tudo, como algo que está sendo produzido, reproduzido e
reatualizado de maneira contínua e constante. […] O comum, sob essa
perspectiva, deixa de ser um objeto ou coisa sob o domínio de alguns para
ser entendido como ação coletiva de produção, apropriação e
reapropriação do que há e do que é feito, do que existe e do que é criado,
do que é oferecido e gerado pela própria Pachamama e, também, do que
a partir disso foi produzido, construído e alcançado pela articulação e
esforço comum de homens e mulheres situados historicamente e
geograficamente. Daí a pertinência da pesquisa sobre a produção do
comum, suas lógicas associativas e suas dinâmicas internas, como questão
fundamental e cujos horizontes políticos não estão focados no que é estatal portanto, público e universal (AGUILLAR, 2019, p. 232–233 - grifos
nossos).

Associamos este conceito aberto das lutas pelo comum formulado pela Professora
mexicana com o paradigma da convivência com o semiárido, menos como uma conclusão
decorrente da empiria e mais como uma aposta, também aberta, dessas possibilidades de
interpretação das (re)existências às cercas e à seca. São diversas experiências de convivência
relatadas pelos camponeses e camponesas, que se beneficiaram e aprovaram a política de um
milhão de cisternas para garantia da segurança hídrica “pelos de baixo”. As iniciativas
vinculadas às tecnologias sociais hídricas, em especial das cisternas, graças às organizações
vinculadas à Articulação do Semiárido (ASA), estão disseminadas por todo o semiárido e
poderiam se expandir, como se vê no mapa abaixo:
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Mapa 10 - Tecnologias sociais hídricas

Fonte: Boletim informativo Ministério da Cidadania nº28, novembro de 2019. Programa Cisternas. In: O joio e o
trigo (2020).

O mapa demonstra a disseminação destas experiências em todo o semiárido, num
“mesmo momento” em que se consolidam e financiam obras hídricas de larga escala na
região. Este paradigma, construído a partir “de baixo”, tem sido fundamental na articulação
das diversas experiências e pode ser compreendido como:
uma confluência de ideias resultando de anos de debates baseados na
experiência concreta dos habitantes locais, com recentes contribuições
acadêmicas e implicações políticas ou legais sobre a relação naturezasociedade no Nordeste (sobretudo no que tange às secas e à semiaridez).
Empregado no sentido lato de modelo, padrão ou exemplo a ser seguido, o
paradigma da convivência opõe-se aos métodos convencionais do paradigma
hidráulico – grandes obras para acumular água – buscando estabelecer novos
princípios, normas e práticas orientadoras para uma melhor coexistência das
populações com a semiaridez, baseando-se em tecnologias socialmente
apropriadas (MACIEL; PONTES, 2015, p. 15).

Ainda que seja inegável a diferença dos conflitos envolvendo a água em regiões com
altos índices de pluviosidade em comparação com regiões que historicamente se caracterizam
pela menor oferta hídrica natural, não podemos olvidar da centralidade da água na própria
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conformação de qualquer territorialidade camponesa e ribeirinha. No caso do semiárido, estas
comunidades construíram ao longo do tempo um conjunto de experiências culturais,
tecnológicas e simbólicas que sinalizam para esta “ação coletiva de produção, apropriação e
reapropriação do que há e do que é feito”, como afirma Aguillar (2019) 129.
Os exemplos coletados de lutas cotidianas fundamentadas em experiências de
convivência são abundantes no decorrer da tese: todas as reflexões levantadas no capítulo
sobre a barragem de Acauã, onde defendemos a (re)existência de uma territorialidade
camponesa e ribeirinha pelas comunidades atingidas de Acauã, com práticas de uso comum
das terras e das águas. A resistência ligada à construção de alternativas populares para ter
acesso à água: através do programa de cisternas; na perfuração e utilização de poços
artesianos; na gestão de caixas d’água com uso coletivo; no uso comunitário dos cursos
d’água, quer sejam rios, riachos ou barreiros.
Ademais, não se deve esquecer a importância da luta pela terra na região por onde
passa o Canal Acauã-Araçagi, que resultou num conjunto de assentamentos rurais ligados à
CPT e ao MST, construindo outra territorialidade camponesa. Apesar das dificuldades, este
ambiente denso de resistências já existente em defesa da reforma agrária – um verdadeiro
patrimônio cultural, material e imaterial, a ser defendido na Paraíba 130 – não deve ser
ignorado. Como ressaltado na entrevista com João Pedro, da CPT, com Francisco, do MAB,
as lutas pela terra podem e devem se articular com as lutas por água.
Concentrar água é concentrar poder. Dispersar água é dispersar o poder, e qualquer
estratégia que vise a superação do capitalismo precisa compreender estas nuances para
transcender esta compreensão da água moderna, que sempre produzirá escassez. Acreditamos
que o campesinato, assim como os povos e comunidades tradicionais – indígenas,
quilombolas, ribeirinhos(as), pescadores(as) – compreendem esta importância e essa
estratégia, ao valorizar as iniciativas e tecnologias sociais hídricas: locais, comunitárias e/ou
participativas, para pensar a água para além do Capital. Os exemplos coletados e as
estratégias já construídas permitem um caminho de articulações e enfrentamentos, partindo da
Aqui, a palavra autonomia é fundamental, ainda que seja, na nossa opinião, a mais desafiadora, dadas as
relações complexas entre o paradigma da convivência com o semiárido e a própria lógica estatal a partir da sua
incorporação na agenda de políticas públicas. Tema para outras reflexões que não cabem nas conclusões desta
tese.
130
Basta afirmar que a poucos quilômetros da passagem no Canal no Rio Gurinhém fica a casa onde viveram
João Pedro Teixeira e Elizabeth Teixeira e seus filhos, desapropriada para abrigar o Memorial das Ligas
Camponesas, na comunidade de Barra de Antas, cidade de Sapé. Na região agresta da Paraíba há uma grande
quantidade de assentamentos rurais ligados à CPT.
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própria compreensão sobre o que representa o cercamento das águas naquela região e sua
marcha contínua.
O golpe de 2016 e a ascensão de um governo de viés neofascista no Brasil, que
escancara dia após dia sua opção pelos projetos de morte nas mais diversas esferas, torna o
contexto político atual ainda mais desafiador e sem qualquer perspectiva de negociação. Um
exemplo dessa lógica de morte é o desmonte do programa de cisternas. Conforme matéria
recente (janeiro/2020), a situação do programa e de outros programas ligados às tecnologias
sociais hídricas é realmente preocupante.
A projeção para o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 é de R$ 183 milhões, o
que significa que o valor previsto para os próximos quatro anos não chega
nem à metade dos R$ 643 milhões previstos no orçamento apenas para 2014,
quando os recursos começaram a diminuir de forma mais expressiva. Os
valores destinados ao programa no orçamento tiveram crescimento contínuo
a partir de 2008 e atingiram o ápice em 2012 com a previsão de R$ 925,8
milhões (O JOIO E O TRIGO, 2020).

Vejamos o gráfico sobre o repasse de recursos para esta política nos últimos anos.
Como se vê, o gráfico aponta para uma situação ainda mais dramática de escassez de recursos
e desmonte da política de cisternas:
Imagem 35 - Orçamento - Programa Cisternas (2003-2019)

Fonte: Boletim informativo Ministério da Cidadania nº28, novembro de 2019. Programa Cisternas. In: O joio e o
trigo (2020)

Se somarmos esta informação com as notícias sobre a “novela da Transposição” já
mencionadas e com as políticas de incentivo cada vez maior ao agrohidronegócio no Brasil –
que, aliás, nunca deixaram de receber recursos e financiamentos por parte do Estado brasileiro
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nos diversos governos – percebe-se que a conjuntura tende a acirrar conflitos e a
criminalização dos movimentos sociais que resistem.
A exceção, que deve também ser acompanhada de perto na conjuntura local, é
exatamente a novidade da criação da Agrovila “Águas de Acauã”, que pode se tornar tanto um
espaço material e simbólico aglutinador de resistências às margens do Rio Paraíba e do novo
caminho das águas quanto, dialeticamente, um elemento desmobilizador para aqueles e
aquelas que durante mais de 20 anos buscam reparações pelas violações sofridas, no caso do
MAB. Longe de qualquer exercício de “futurologia”, o que afirmarmos aqui é que a história
está aberta e que os novos caminhos das águas estão em movimento. Com Marx, relembramos
que a história é feita pelos homens e mulheres não como eles querem, mas a partir das
condições objetivas (MARX, 2011, p. 25). Assim, o futuro da agrovila e das lutas por
terra/território/água no novo caminho das águas está só começando.
Neste sentido, vale a reflexão sobre a importância da “dialética da resistência”
decorrente das expropriações apontada por Fontes:
A tendência permanente a tudo englobar pelo capital modifica formas
históricas diversas e, mesmo quando permite a manutenção ou incita sua
reprodução, as converte em modalidades alteradas de subordinação ao
capital, obstaculizando a possibilidade de sua reprodução plena nos formatos
pré, não ou anticapitalistas. A imposição de traços sempre mais
desigualitários favorece, contraditoriamente, que se reconstituam, ou mesmo
se reconstruam, os elementos mais fortemente contrastantes das tradições
anteriores, em especial os elementos igualitários, em sua oposição à
dissolução mutilada dos vínculos comunitários imposta pela constante
expansão expropriadora do capitalismo. Constituem, a meu juízo, não
externalidades ou resquícios, mas lutas plenamente internas, que incluem a
capacidade renovada de contrapor tradições diversas à forma aniquiladora da
imposição generalizada do capital. Reagem abertamente às características
fortemente desiguais da subordinação expropriadora capitalista, que não se
amainaram e, ao contrário, se aprofundaram. Movimentos populares de base
campesina vêm atuando com caráter fortemente anticapitalista, luta
caracteristicamente interna, e não apenas com viés romântico, de retorno a
um tempo anterior mitificado, desde uma posição externalizada. Tais
movimentos sociais podem aportar uma característica essencial, ao recriar e
reconstruir dinâmicas sociais em parte preservadas, em parte modificadas e
ampliadas em seu alcance, que reconfiguram, no próprio cotidiano, a
oposição à lógica do capital. Suscitam, como lembrou Edward P. Thompson,
no memorável artigo Tempo, disciplina de trabalho e capitalismo industrial
(THOMPSON, 1995, p. 395-452) uma memória fundamental – a da
historicidade que nos recobre – que não atua apenas em vagas lembranças,
mas em práticas e formas sociais que, estas, podem se disseminar e,
sobretudo, potencializar a luta contra uma suposição de que “não há
alternativas (FONTES, 2010, p. 73).
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Não se deve esquecer que tais resistências encontram sempre os mesmos
antagonistas: o agrohidronegócio, a política estatal centralizadora dos recursos hídricos, a
prevalência da monocultura em relação à produção familiar, planejamentos realizados “de
cima para baixo” sem a participação das populações locais, atividades ambientalmente e
socialmente poluidoras dos corpos hídricos etc.
Enfim, utilizando uma disjuntiva importante para os conflitos atuais em nível
internacional, aprofundados num contexto de ampliação dos cercamentos e de crise sistêmica
do capitalismo, trata-se de compreender este conflitos entre projetos de vida e projetos de
morte (HERNÁNDEZ, 2019) como situações que exigem uma tomada de posição crítica,
rigorosa em termos político-científicos, mas também sentida afetuosamente. Somente assim
se podem compreender os conflitos para colaborar com sua transformação, em cujo
movimento de contestação nos engajamos mas não temos a pretensão de protagonizar, pois
esta tarefa cabe aos próprios movimentos sociais e comunidades.
Em seguida apresentamos o mapa de conflitos construído como produto final desta
pesquisa e, ao final, refletiremos sobre a dialética da Asa Branca e do Assum-Preto, buscando
uma alegoria para pensar nas alternativas a partir dos “de baixo”, com as terras e águas, na
busca e na luta pelo comum.
5.4 MAPA DE CONFLITOS NO NOVO CAMINHO DAS ÁGUAS
Relembrando as discussões que caracterizam a cartografia social e a crítica
cartográfica, acreditamos que é possível fazer neste capítulo final um pouco de “guerra dos
mapas”, no sentido de disputar a própria narrativa cartográfica, aliada à discussão crítica de
natureza sociojurídica que vimos empreendendo desde o início da pesquisa, baseada na
Sociologia Viva, na pesquisa militante e assessoria jurídica e advocacia popular.
Trata-se, pois, de um mapa de conflitos derivado dos dados coletados nesta tese, que
poderá ser enriquecido com mais informações provenientes de outras pesquisas e/ou outras
cartografias, mas que dá conta de vários elementos importantes sobre esse novo processo de
cercamentos decorrentes das obras.
Apresentamos esse mapa no sentido que formula Almeida (1993). A fim de provocar
uma “ruptura com a despolitização que caracteriza os mapas” (ALMEIDA, 1993, p. xxi), ele
afirma que tais instrumentos sempre devem ser pensados como um
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banco de dados dinâmico, ‘vivo’, que pode ir sendo complementado
localmente [...] ao contrário de uma realidade frigorificada ou de uma
imagem congelada, se pretende em movimento, sendo redesenhado
sucessivamente consoante o ponto de vista dos povos indígenas e dos
segmentos camponeses dispostos em situações críticas de conflito ignoradas
pelos planejadores oficiais (1993, p. xxi–xxii).

Ademais, no mapa apresentamos a localização dos pontos de interesse derivados da
pesquisa de campo no novo caminho das águas, dividindo-os por cores: ações/obras públicas
do Estado da Paraíba, na cor roxa; agronegociantes, na cor verde; populações difusas
encontradas no caminho, em amarelo; comunidades atingidas de Acauã e assentamentos rurais
atingidos pelo Canal, ligados ao MAB, CPT e MST, na cor laranja.
Na montagem final do mapa incluímos a pista que foi fornecida por Tião do MST, e
mantivemos o pequeno traçado pontilhado em cor marrom, para destacar a diferença entre o
traçado teórico e o traçado real do Canal, que reforça a tese da “barriga do Canal”. Deve-se
recordar que todos os municípios do mapa pintados na cor bege estão dentro da área do
Zoneamento Pedoclimático (ZON-PB) que, como vimos neste capítulo 5, mapeou as terras
agricultáveis para possível implantação de perímetros irrigados para quatro culturas agrícolas:
cana-de-açúcar, sorgo, milho e abacaxi.
O que esses mapas sinalizam é que a conflitividade socioambiental às margens do
Canal só tende a aumentar: tanto pela ampliação do controle sobre as águas que já vem
afetando as comunidades atingidas de Acauã (agora submetidas a uma fiscalização
supermoderna com drones e demais instrumentos de medição cada vez mais sofisticados),
mas também pela existência de diversas áreas de assentamentos rurais que se encontram às
margens do Canal. Além disso, o território pode ser objeto de novas investidas para a
instalação de perímetros irrigados ao longo de todo o novo caminho das águas, o que reforça a
confirmação da nossa hipótese sobre o processo de cercamento das águas na Paraíba. Abaixo,
vejamos o mapa final da tese – que foi produzido em duas partes distintas para que fosse
possível um maior detalhamento:
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Mapa 11 - Mapa de conflitos do novo caminho das águas/PB (Parte 1)

Fonte: Elaboração própria (2020).
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Mapa 12 - Mapa de conflitos do novo caminho das águas/PB (Parte 2)

Fonte: Elaboração própria (2020).
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Se somarmos essas informações à previsão de construção de mais duas barragens,
uma no Rio Gurinhém (no início do trecho 2 do Canal) e outra no Rio Camaratuba (no final
do trecho 3 do Canal) e compreendermos os interesses do Capital – informados pelo próprio
Servidor da Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado – no fortalecimento da cadeia
produtiva ligada à avicultura (em especial da Guaraves, umas das maiores indústrias avícolas
do Nordeste), o quadro de conflitos e impactos se intensifica.
O que sinalizamos com este mapa de conflitos, é um conjunto de preocupações
derivadas do processo real que foi vivenciado e estudado no decorrer da tese, indicando a
continuidade do processo permanente de cercamentos das terras e águas, que repercute
diretamente nas diversas formas ou acepções sobre este mesmo bem, numa espécie de trilema
jurídico das águas, que explicamos abaixo a título de provocação.
5.5 O TRILEMA JURÍDICO DA ÁGUA
No nosso estudo, entendemos que a gestão dos recursos hídricos pressupõe também
uma reflexão sobre o conceito moderno de água. A gestão dos recursos hídricos está
relacionada diretamente com as definições formuladas pelo Banco Mundial, que desde 1993
produziu um conjunto de propostas sobre a necessidade de “gestão racional” e
“individualizadora” e uma espécie de conceito “híbrido” da água. Tal definição “híbrida”
aparece no art. 1º da conhecida Lei nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos:
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo
das águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (BRASIL,
1997).

Numa reflexão sociojurídica, percebe-se que tanto os fundamentos (art. 1º), os
objetivos (art. 2º) e as diretrizes gerais de ação (art. 3º) se situam num movimento constante e
contraditório: a) da água enquanto “um bem de domínio público”, que nas situações de
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escassez deve priorizar o consumo humano e a dessedentação animal; b) em contraponto, a
água também é “um recurso natural limitado, dotado de valor econômico” e c) a gestão dos
recursos hídricos “deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas”. Como indica Gustavo
França Gomes, esta conceituação incorpora, pois, uma certa indefinição entre a natureza
pública e privada das águas no Brasil:
[…] a Lei 9.433/1997 foi aprovada em outro contexto no qual os ideais
neoliberais e a reforma do Estado intervencionista prevaleciam. A
propriedade estatal da água é então questionada e os princípios ambientais
que legitimaram essa expropriação das águas particulares assumem outros
significados. A estatização torna-se “publicização” e a propriedade pública
da água torna-se “difusa” com consequências contraditórias na racionalidade
jurídica. Atualmente, nessa nova ordem constitucional, há uma indefinição
quanto a natureza jurídica da propriedade da água. Os recursos hídricos são,
assim, classificadas por diversos autores de modo distinto como bem
público, ambiental, privado, difuso, comunitário, público não estatal,
universal entre outras expressões. Assim como a função social da terra é
objeto de disputa social permanente entre os movimentos dos sem-terra e os
latifundiários, a função social da água presente na Constituição de 1988
também não fica à margem dos conflitos socioambientais. Com a escassez
hídrica, há uma proliferação das lutas cotidianas pelo direito à água. Essas
lutas incluem a atribuição de conteúdo e sentido à Lei de Águas e à própria
Constituição. Nesse sentido, a legislação pode ser percebida de forma
contraditória. Primeiramente, como instrumento de efetivação da
transformação da água em mercadoria, pois o art. 1º, II, da Lei 9.433/1997
afirma que “a água é um recurso natural limitado dotado de valor
econômico” e o art. 5º, IV, institui ainda, como instrumento da Política
Nacional de Recursos Hídricos, “a cobrança pelo uso das águas." […] Como
já demonstramos, essa não parece ser a interpretação mais plausível e
coerente para o sentido da evolução da legislação de recursos hídricos no
Brasil e em especial para a Lei de Águas. A publicização da água, com a
expropriação da propriedade das águas particulares, realizada pelo
constituinte de 1988, não é compatível com a mercantilização da água. Na
própria Lei 9.433/1997, o art. 18 esclarece que “a outorga não implica
alienação parcial das águas” e, deixando ainda mais claro, adverte que as
águas “são inalienáveis”. A Lei 9.433/1997 possui então este duplo caráter
que ao mesmo tempo alberga o valor econômico da água, como querem as
multinacionais, e consagra a inalienabilidade da água defendida pelos
ambientalistas. Portanto, a interpretação mais adequada à ordem
constitucional é a que identifica o valor econômico com o princípio do
usuário-pagador, ou seja, um mecanismo de intervenção econômica na
distribuição de água (GOMES, 2011, p. 354–356)

Ainda que o autor defenda que a melhor interpretação jurídica é de que a natureza
pública das águas deve prevalecer – com a qual concordamos em termos de hermenêutica
jurídico-constitucional –, o próprio autor também reconhece que esta “lógica e racionalidade
jurídica tem no campo prático da luta de classes fator decisivo” (GOMES, 2011, p. 356). Nos
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encontramos, então, num dilema entre o uso das águas para a reprodução ampliada do Capital
e o direito das populações à própria vida e à existência digna131.
Pensamos na possibilidade de realizar um enquadramento teórico-crítico sobre a
questão das águas a partir de uma espécie de “quadrilema da água”: caracterizada ora como
mercadoria, ora como recurso hídrico, mas também como um bem comum e como um direito
humano.
Na estadia em Puebla, no entanto, consolidamos um entendimento a partir de
conversas com a Professora Lucía Linsalata a esse respeito. Ela nos convenceu que melhor
seria pensar criticamente num “trilema jurídico”, ou seja, três formas complexas e
ambivalentes (que se negam e se entrecruzam complexamente) para caracterizar os regimes
jurídicos de uso, fruição, posse e também de gestão das águas.
Não há dúvidas de que a regulamentação jurídica sobre as águas pode ser pensada,
numa sociedade que se notabiliza pela produção e circulação de mercadorias em escala
global, a partir da sua centralidade para a reprodução do Capital, como uma mercadoria pura e
simples. No entanto, o que as lições apreendidas no México – que convergem com nosso
estudo empírico – consolidaram é que também devemos fugir de uma abordagem estadocêntrica para tratar das águas (AGUILLAR, 2019).
É que também o Estado e sua regulamentação público-estatal, ainda que não se
comporte exatamente e em todas as situações como um mero proprietário privado individual
em busca de lucro pela venda de suas mercadorias, também expropria as capacidades dos
grupos e classes em situação de subalternização, rompendo deliberadamente com as
possibilidades para uma gestão comunitário-popular das águas. O Estado age, portanto, como
um “mediador universal” ideologicamente e economicamente identificado com as ações do
Capital, mesmo que utilize de um discurso racionalizador e eficiente voltado ao “interesse
público”.
No caso estudado, o vocábulo “recurso hídrico” representa a síntese contraditória
desse papel do Estado, se notabilizando a partir daí uma visão concentradora e centralizadora,
que nega, no mais das vezes, as possibilidades para pensar as águas como um bem da vida,
não-apropriável privadamente: um bem comum essencial à reprodução da vida, para além da
forma jurídica mercantil ou da forma pública estado-cêntrica (AGUILLAR, 2019). Esta tese
A esse respeito, indicamos a dissertação de mestrado em direito constitucional de Bernardo Xavier dos Santos
Santiago que faz uma reflexão crítica sobre o direito à água entre as esferas pública e privada, a partir de um
estudo de caso com agricultores no Vale do Guapiaçu, Rio de Janeiro (SANTIAGO, 2017).
131
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não discute pormenorizadamente este trilema jurídico, ainda que a partir da empiria e das
reflexões críticas que realizamos sobre a questão da segurança hídrica para o Capital e sobre a
“assim chamada gestão dos recursos hídricos” podemos ensaiar outra agenda de pesquisas a
partir daqui.
No caso concreto, a água “pública” se submete às determinações mais essenciais da
forma-mercadoria, assumindo a forma de um recurso-mercadoria, com uma inversão em
relação às prioridades legais: o abastecimento humano, embora deva ser a prioridade da
gestão (e em parte das situações efetivamente é), precisa “competir” sempre com os “usos
múltiplos” derivados de um processo de “racionalização” capitalista.
Para essa “racionalização” a água deve ser pensada como um insumo essencial para
produzir outras mercadorias ou, como defendemos no capítulo 3, como uma espécie de
recurso-complemento, que facilita o planejamento dos agronegociantes para garantia da
reserva de valor, servindo ao abastecimento dos reservatórios que serão utilizados durante
todo o ano: em suma, garantindo a segurança hídrica para o Capital. Água privada como
mercadoria e água pública como “reserva de mercadoria”, por assim dizer132.
Na análise concreta, vimos que esse movimento é hegemonizado pela necessidade de
ampliação da oferta hídrica em contextos – ou mais propriamente, em momentos – de
escassez, repetindo-se um modelo de gestão das águas baseado nas “soluções hidráulicas de
grande porte”, mesmo quando estas obras indiquem a predominância de outros interesses em
relação ao abastecimento humano, sob a insígnia dos “usos múltiplos”. A escassez, pois, serve
como fundamento ideológico não para a priorização ou garantia do abastecimento humano,
mas para a produção de uma espécie de “consenso das grandes obras”, a exemplo do
“consenso das commodities”, termo associado ao modelo de neoextrativismo na América
Latina, como aponta Maristela Svampa (2019, p. 36–43).
Em sentido geral, podemos afirmar que o discurso da escassez se caracteriza pela
produção de um certo consenso que naturaliza a falta d’água em diversos contextos,
vinculando-os a uma generalização e naturalização das responsabilidades “de todos” para
superar tais problemas. Como afirma Porto-Gonçalves, há um reducionismo enorme neste
debate, que trata a questão hídrica dissociada de um processo social mais amplo – uma
desordem ecológica global – que precisa ser criticada, pois fornece justificativas políticas para
o reforço do próprio paradigma:
132

Agradecemos ao Prof. Carlos Frederico Marés por esta síntese formulada no momento da defesa da tese.
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Tudo indica que estamos imersos num complexo processo de desordem
ecológica que, mesmo diante de maior quantidade de água doce disponível
sob a forma líquida, está produzindo um aumento da área desertificada e do
número de localidades submetidas a stress hídrico, inclusive em muitas das
grandes cidades do mundo. Enfim, é de uma desordem ecológica global
que estamos falando e não simplesmente de escassez de água, como vem
sendo destacado (PORTO-GONÇALVES, 2008, p. 118 - grifos nossos)

Trata-se, portanto, de um discurso que naturaliza o que é produto histórico específico
de uma sociedade construída num determinado modo de produzir e de se reproduzir
socialmente. É necessário problematizar e criticar este ponto de vista, voltando às perguntas
simples: “Água para quê e para quem?”. Como afirma Ioris:
Como instrumento de legitimação junto à opinião pública, as novas políticas
fazem referências simbólicas à escassez de água no Nordeste (na verdade,
um problema agrário, muito mais que hidrológico), a conflitos no Oriente
Médio (decorrentes de racismo, geopolítica e dominação econômica) ou à
poluição dos rios (muito mais um problema de urbanização caótica). Essa
centralidade da noção de escassez para a introdução do novo marco
regulatório de recursos hídricos não é mera coincidência, mas permite que
toda uma racionalidade de viés ainda mais explicitamente capitalista seja
sobreposta aos procedimentos de uso e conservação. Porém, escassez e
abundância não são conceitos absolutos, mas somente fazem sentido em um
contexto social e cultural específico, muitas vezes organizado de forma a
permitir o funcionamento de mercados. Assim, a proclamada escassez de
recursos hídricos no Brasil contemporâneo é o resultado de um processo de
exploração do meio ambiente a serviço de um desenvolvimento desigual
implantado ao longo de sua história socioeconômica (IORIS, 2010, p. 236–
237).

Desta forma, o discurso da escassez cumpre um papel ideológico importante nas
sociedades capitalistas, que necessitam, por sua própria essência de valorização do valor, de
um constante ciclo produtivo – e também reprodutivo – fundado no controle e mercantilização
de bens, tornados escassos. Não nos esqueçamos que a questão da escassez, da forma com a
estamos formulando aqui de forma crítica, diz respeito a uma insuficiência finalística
considerando-se a sua forma de uso pelos seres humanos, e não exatamente à insuficiência da
existência da água, em si. Por isso o discurso da escassez é profundamente ideológico, pois
ele trabalha sempre com a naturalização da escassez, quer seja através de reducionismos
naturalistas (o problema é a falta d’água e a falta de chuva), quer seja através de um
determinismo tecno-científico (os problemas se devem à falta de gestão e ao “atraso”
tecnológico).
O Capital, como relação social, articula dialeticamente a abundância e a escassez, e
na questão hídrica do Nordeste não é diferente. No caso do semiárido, outras roupagens e
discursos baseados na escassez vão atualizando ideológica e estruturalmente a “indústria da
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seca” para garantir a valorização do valor, inclusive em contextos aparentemente não
receptivos ou não “atrativos”. Concordamos, pois, com Dantas quando afirma que:
A apropriação de vários setores da sociedade pela classe dominante
influenciou sobremaneira na criação da maior vilã da região Nordeste em
toda a sua história: a seca. O sentido que se atribuiu a este fenômeno natural
estava associado a algo perverso, destruidor, abominável, o qual implantou
no imaginário da sociedade do semiárido, inclusive dos trabalhadores, um
sentimento de medo e aversão, tornando a seca o inimigo número um de
todos, uma vilã a ser destruída. […] A junção entre a expressão material da
seca (a diminuição na disponibilidade de água) e a sua expressão
simbólica/emocional (o sentimento de temor e aversão) permitiu o
surgimento e a concretização da ideologia do Combate à seca no semiárido.
Frisamos a dimensão emocional na constituição da ideologia seguindo
alguns argumentos de Gramsci (1989) quando analisa as formas [as quais] os
sujeitos assimilam e constroem uma concepção de mundo, individual e
coletivamente, em que emoção e moral são fundamentais para a aceitação de
uma ideologia na sociedade (DANTAS, 2020, p. 162).

Na medida em que se produz um consenso sobre a escassez da água, portanto, esta
passa cada vez mais a ser objeto de especulação, pautada pela ciência econômica de feição
neoclássica e dentro de uma perspectiva hegemônica neoliberal a que estamos submetidos
internacionalmente.
Todos estes movimentos são confrontados permanentemente pelas lutas das
comunidades para garantia da reprodução dos seus meios de existência e de reprodução
material e simbólica da vida, que concebem a água como bem comum.
Este processo, que podemos chamar de heroico em virtude das dificuldades
enfrentadas e das resistências cotidianas, é fundamental para todos, do campo e da cidade,
pois sinaliza outros futuros possíveis e alternativas a um desenvolvimento pensado “de cima
para baixo”.
Por conta deste processo, propomos a título de síntese, em seguida, uma leitura “de
baixo para cima” também dos nossos pássaros, no que chamamos de dialética da Asa Branca e
do Assum-Preto.
5.6 A DIALÉTICA DA ASA BRANCA E DO ASSUM-PRETO
Quando oiei a terra ardendo! / Qual fogueira de São
João / Eu perguntei a Deus do céu, ai / Por que tamanha
judiação?
Que braseiro, que fornaia / Nem um pé de prantação / Por
falta d'água perdi meu gado / Morreu de sede meu alazão
Inté mesmo a Asa Branca / Bateu asas do sertão / Entonce
eu disse adeus Rosinha / Guarda contigo meu coração
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Hoje longe muitas léguas / Numa triste solidão / Espero a
chuva cair de novo / Pra mim vortá pro meu sertão
Quando o verde dos teus zóio / Se espaiá na prantação /
Eu te asseguro, não chore não, viu / Que eu vortarei, viu,
meu coração.
(Música: Asa Branca - Luiz Gonzaga e Humberto
Teixeira)

Voltamos aos pássaros. E a pergunta que nos fazemos neste tópico é a seguinte:
contra o voo do Carcará e os cantos de Acauã, o que podemos fazer? Ou, metaforicamente, o
que outros pássaros têm a nos dizer?
Sem dúvida, não é tarefa fácil pensar nessa resposta, em especial a partir do
Nordeste, pensado e discutido há gerações como uma “região-problema”, com suas
ambiguidades e contradições. Acreditamos, no entanto, que as resistências narradas
anteriormente neste capítulo podem nos ajudar a pensar dialeticamente a presença e força de
outros pássaros e outras narrativas para formular uma resposta a estes desafios. Para tal,
contamos novamente com a ajuda e a intuição do insuperável Luiz Gonzaga, mas desta vez
também buscamos uma pista cantada por Belchior.
Iniciamos propondo uma interpretação sobre a Asa Branca. Um clássico da música
popular brasileira e nordestina, Asa Branca foi escrita em 1947. Fez aniversário de 70 anos
durante o curso desta pesquisa, em 2017. Uma das mais tocadas e reconhecidas músicas de
todo o Brasil, uma espécie de “cartão de visitas” e, ao mesmo tempo, um “hino do Nordeste”.
Sem dúvida, ao escutar Asa Branca ao som da sanfona de Luiz Gonzaga, nos transportamos
para um sertão muito característico e “sofredor”: falta d’água, perda do gado, nem um pé de
plantação. Assim, à primeira vista, a situação do nordestino cantada por Gonzaga reforça uma
esperança que “vem de cima”, quer seja da própria chuva, quer seja das grandes obras hídricas
como forma de “redenção”. Como resultado inexorável, as agruras e sofrimentos do migrante,
distante “muitas léguas” da sua terra natal.
Mas guardemos uma ambiguidade nesta narrativa da redenção. Esta ave é
reconhecida exatamente pelo fato de permanecer às margens de lagos ou riachos mesmo em
contextos de grave estiagem. A Asa Branca, afinal, é um dos pássaros que mais simbolizam a
resistência e a resiliência e não somente a perda da esperança. Para os nordestinos, o voo da
Asa Branca, como canta Gonzaga, nunca está dissociado da esperança do seu retorno.
Expressa, na verdade, uma denúncia contra a situação a que são submetidas as populações
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sertanejas, despojadas e expropriadas das suas condições de existência e obrigadas a sair de
sua terra natal.
Não esqueçamos que a potência da música e da cultura popular nordestina dá
visibilidade à situação vivida no Nordeste, no Brasil da bossa-nova, do automóvel, da
substituição das importações, da ideologia do desenvolvimentismo dos anos 1950. Não deixa
de ser muito significativo que um sanfoneiro e cantador, com roupa de cangaceiro, desce para
o Rio de Janeiro num pau de arara e se torna um dos representantes mais importantes deste
sertão profundo e ao mesmo tempo distante do “Brasil oficial”. Por isso sua potência e
riqueza semântica para além do discurso da redenção: o voo da Asa Branca é um voo entre a
necessidade da partida e a certeza do retorno, numa posição ambígua que é inspiradora. A
pergunta crítica que nos fazemos é: porque a Asa Branca bateu asas do sertão? Por conta da
seca? Pensamos que não, ao menos não isoladamente.
Em nossas pesquisas sobre as aves deste Nordeste sertanejo e profundo encontramos
mais uma pista para nossos argumentos. O Carcará é predador natural da Asa Branca, assim
como o Capital, através dos diversos e constantes cercamentos sobre as terras e águas no
Nordeste se serve – não sem contradições – do discurso da escassez para valorizar-se
constantemente. Ele se alimenta do paradigma da escassez para crescer e se reproduzir. E
novamente “pega, mata e come”.
Por isso pensamos que a Asa Branca não bate asas do sertão em virtude da seca, mas
das cercas, que ela não consegue necessariamente enxergar ou explicar, posto que é filha do
seu tempo, em que o paradigma do combate à seca era o único possível. Esta possibilidade de
bater asas significa, ademais, a própria possibilidade de se libertar das cercas. Mas para isso é
também necessário enxergar as alternativas. Alternativas que, portanto, não são “de fora”, elas
devem ser nossas, ou seja, partir da nossa própria experiência social de (re)existência. Assim,
esta possibilidade de “voar sem enxergar” se transforma, aqui, na nossa primeira premissa
sobre a dialética dos pássaros.
A outra premissa desta dialética dos pássaros vem da história mais triste entre eles, a
história do Assum-Preto.
Desde o Acauã com seu canto penoso e mau agouro, passando pelo voo certeiro e
expropriador do Carcará, até chegarmos na resistência da Asa Branca que acaba por bater as
asas do sertão: é importante percebermos que todos os nossos convidados anteriores estão
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livres, voam e cantam soltos pelo território estudado. No caso do Assum-Preto, temos uma
triste história decorrente da “malvadeza” dos “homi”:
Tudo em vorta é só beleza
Sol de Abril e a mata em frô
Mas Assum Preto, cego dos óio
Num vendo a luz, ai, canta de dor (bis)
Tarvez por ignorança
Ou mardade das pió
Furaro os óio do Assum Preto
Pra ele assim, ai, cantá mió (bis)
Assum Preto veve sorto
Mas num pode avuá
Mil vez a sina de uma gaiola
Desde que o céu, ai, pudesse oiá (bis)
(Música: Assum-preto – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira)

Na música, Luiz Gonzaga nos fala de um pássaro submetido a uma espécie de
labirinto ou prisão: o homem, por ignorância ou por maldade, deliberadamente fura os olhos
do Assum-Preto, no desejo de que este pássaro possa cantar melhor. Diante da cegueira, o
Assum-Preto não pode voar e afirma que preferiria “a sina da gaiola” desde que pudesse olhar
o céu, enxergar o mundo à sua volta. Seu canto, afinal, é um canto de dor por conta da
cegueira imposta pelos homens.
Propomos, então, outra leitura para esta aparente contradição que nos foi oferecida
por Luiz Gonzaga. Tanto o ato de cegar o Assum-Preto quanto o ato histórico e jurídico de
cercar as terras e as águas são ações humanas deliberadas, que trazem sofrimento e negam a
liberdade. Mas, e se não fosse este o destino final do nosso pássaro, o destino inexorável da
cegueira nos olhos ou da prisão na gaiola? O que se faz?
Recorremos, pois, a Belchior, artista com nome de pássaro, que cantou nossa chave
poética na busca de uma superação dialética para este desafio. Um desafio de contar outras
histórias, a partir da mesma experiência dos “de baixo” e com os “de baixo”. Abrindo um
caminho que estava aparentemente fechado na narrativa das aves apresentadas até aqui, ele
aponta que
Você não sente não vê
Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo
Que uma nova mudança em breve vai acontecer
O que há algum tempo era jovem novo
Hoje é antigo
E precisamos todos rejuvenescer (3x) [...]
Como Poe, poeta louco americano
Eu pergunto ao passarinho: Black bird, Assum-preto, o que se faz?
Raven never raven never raven never raven never raven
Assum-preto, passáro preto, black bird, me responde, tudo já ficou atrás
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raven never raven never raven never raven never raven
Black bird, passáro preto, passáro preto, me responde
O passado nunca mais.
(Música: Velha Roupa Colorida - Belchior)

Um pássaro, mais uma música, várias reflexões e uma esperança. Poe, na música de
Belchior, é Edgar Allan Poe, o “poeta louco americano”. Este escritor tem um poema muito
conhecido em língua inglesa, chamado “The Raven” (“O corvo”). Na tradição do Romantismo
no séc. XIX, o poema sobre o corvo, novamente, é triste e reflexivo. Nele há um personagem
que sonha com o corvo, que o visita no meio da noite. Esse pássaro repousa sobre o busto de
Atena, representando o desespero do eu-lírico que está atormentado pela morte de sua amada.
Mas o que faz Belchior? Propõe um exercício de intertextualidade na música Velha
Roupa Colorida acima citada (TAVARES DE OLIVEIRA; FERNANDES DE SOUSA; DE
FREITAS LEITE, 2017), e constrói três referências distintas na mesma estrofe, todas se
referindo a distintos pássaros pretos: o já citado poema “O Corvo”, de Edgard Allan Poe e as
músicas Blackbird de Paul McCartney e o “nosso” Assum-preto, de Luiz Gonzaga e
Humberto Teixeira.
Ao perguntar ao passarinho, “o que se faz?”, ele nos oferece uma resposta diferente e
esperançosa. Na nossa avaliação, ele dialetiza o pássaro-preto, já que o próprio pássaro
responde na música: “Raven never, never Raven”, ou seja, “Corvo nunca”. Inverte-se, pois, a
mensagem “das trevas” de que o Corvo é mensageiro. Poe, com sua mensagem negativa ou
triste, nunca mais.
Mas Belchior faz mais. Ele reafirma outra mensagem, desta vez ligada ao Assumpreto, ao pássaro-preto, ao Blackbird. A referência para este ponto de virada é a música
Blackbird de Paul McCartney, que nos canta, exatamente, sobre a redenção desse pássaropreto, convidando-o novamente a voar e a enxergar. Conforme a letra de Blackbird numa
tradução livre, temos:
Blackbird cantando na calada da noite
Pegue estas asas quebradas e aprenda a voar
Toda sua vida
Você estava apenas esperando que este momento surgisse
Blackbird cantando na calada da noite
Pegue estes olhos afundados e aprenda a ver
Toda sua vida
Você estava apenas esperando este momento para ser livre
(Música: Blackbird – Paul McCartney)

Com Belchior, pois, o pássaro-preto se transforma, se metamorfoseia e diz não. Nem
prisão, nem trevas, nem mau agouro, nem jaulas, nem a cegueira. Diríamos mais: exatamente
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porque não há cegueira é possível lutar contra as jaulas e cercas e é possível voar livre pelo
sertão. Enxergando bem, sem cercas nem jaulas, talvez sejamos capazes de dizer: o “passado
nunca mais” e que “precisamos, todos, rejuvenescer”.
Desta forma, propomos uma dupla libertação através da dialética da Asa Branca (que
pode voar, mas não enxerga alternativas) e do Assum-Preto (que está cego, e por isso não
pode voar). É preciso se libertar da viseira epistêmica/ideológica (colonialidade do saber e do
poder) que nos impede de enxergar e defender as alternativas já existentes conectadas à
reprodução e sustento da vida. Mas também é preciso essa libertação material, é preciso lutar
também contra a opressão das cercas que representam, antes de tudo, a mercantilização e
privatização dos bens necessários para a vida como as terras e as águas. Nesta “dialética da
Asa Branca e do Assum-preto” apostamos, pois, numa dupla libertação: da cegueira do olhar e
da cegueira das cercas.
Com ajuda de Luiz Gonzaga e Belchior, cada um à sua maneira, propomos um
“basta” à leitura sobre as cercas/cercamentos, naturalizando o que é produto social. Para
resistir ao voo do Carcará e aos cantos de Acauã, pois, é preciso estar de olhos bem abertos,
agindo coletivamente e questionando o paradigma do combate à seca, mas não esquecer de
combater também a lógica das cercas capitalistas.
O que queremos é ver/viver a beleza do semiárido e voar livres, deixando também as
águas livres das cercas das grandes obras. Nunca esquecendo que só se pode voar porque
existe atrito entre as asas e o ar: não há liberdade sem atrito.
Para garantir a reprodução material e simbólica da vida necessitamos, mais que
nunca, cuidar das terras, das águas e dos territórios. Gestadas, ampliadas e articuladas no
ninho do comum, onde podem nascer mais e mais pássaros dialéticos, que apostem na luta
contra as cercas e não contra a seca.
O pássaro-preto, o Assum-Preto, na nossa história, também é a Graúna (em tupi:
guirá – una: pássaro preto), e aponta a esperança do porvir e que está em nós, como na charge
de Henfil.
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Imagem 36 - A graúna e a esperança
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após tantos dados sistematizados e entrevistas, podemos dedicar algumas páginas às
sínteses que dialeticamente fornecem o enquadramento geral da tese, articulando a categoria
“cercamento das águas” no “novo caminho das águas” a partir do estudo de caso realizado.
Em primeiro lugar, devemos compreender que o que chamamos de “novo caminho
das águas” representa, para o Estado e para o Capital um processo muito amplo e
diversificado de iniciativas, obras e projetos que estão ligados a um modelo muito específico
de desenvolvimento econômico capitalista, confiando na intensificação e ampliação das áreas
destinadas à produção agrícola irrigada.
No nosso estudo, um grande quebra-cabeças territorial – que necessita de outras e
várias peças “de dentro e de fora” do território estudado – foi montado. Vimos que, entre as
barragens e outras grandes obras hídricas, o que permanecem são os múltiplos cercamentos,
que não só expropriam partes das terras e das águas, mas também as capacidades de
autodeterminação de determinados sujeitos, em especial camponeses e camponesas.
Nesse processo a palavra desenvolvimento poderia ser lida como um “desenvolvimento”, ou seja, como um processo de separação e expropriação múltipla
(TRUJILLO, 2015, 2019), tanto dos bens quanto das capacidades de auto-organização ou
gestão feita “pelos de baixo”. Tudo ocorre e é planejado partindo da consideração de que as
populações não são capazes de gestionar de forma correta e suficiente a água; e, nas mãos do
Estado, a água se torna um recurso híbrido: bem de “domínio público” e recurso escasso
com “valor econômico’.
O quebra-cabeças que tentamos montar não significa, obviamente, uma análise
completa e isenta de críticas. É inclusive importante ressaltar que em vários momentos as
intenções expressas pelos órgãos e seus servidores era de produzir uma espécie de
conciliação entre o “desenvolvimento” e as prioridades para o abastecimento, de forma
que é sempre importante ponderar as intenções pessoais e as estruturas sociais que as
condicionam. Mas como já apresentamos, nunca é demais relembrar Chico de Oliveira:
quando se fala em planejamento, no capitalismo, não é o planejamento que planeja o Capital,
mas o Capital que planeja o planejamento (OLIVEIRA, 2008, p. 142).
O planejamento hídrico-territorial sinaliza para mais um cenário de “modernização
capitalista”, aliado à ampliação do controle e da “fixação” da água (no sentido de fixação da
água moderna em Linton (2010), que discutimos com fundamento na ecologia política latino-
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americana). Este processo decorre de uma integração conservadora com objetivos nem
sempre transparentes, desde a concepção do projeto do Canal até sua parcial execução com
vistas à expansão da irrigação e da fronteira agrícola.
Nos documentos inicialmente analisados no capítulo 3 foi possível perceber que a
área para onde está sendo direcionada a água através do Canal é considerada “bastante
antropizada” e os únicos impactos positivos levantados pelo EIA-RIMA quanto ao “meio
antrópico” – ou seja para as populações locais – são exatamente o “aumento de potencial
econômico da área de influência”, a “ampliação do potencial de produção de culturas
irrigadas”, a “valorização potencial das propriedades beneficiadas pela oferta adicional de
água” e o “potencial aproveitamento da água para abastecimento humano”. Ou seja, os
impactos positivos são, na verdade, um projeto de morte para as populações camponesas e
ribeirinhas. Não se pode dizer, portanto, que o projeto não previa, desde sua concepção, quais
seriam os principais beneficiários da obra.
A articulação entre essa perspectiva mais ampla (que determina/condiciona
globalmente os cercamentos das águas) e os novos contornos específicos (derivados do
planejamento hídrico-territorial no novo caminho) implicam, antes de mais nada, a busca pela
segurança hídrica para o Capital. Tais prioridades não só contradizem o discurso oficial de
combate à falta d’água quanto são responsáveis por um processo bastante contraditório de
despojo, observado durante o campo e sobretudo na importante entrevista com o engenheiro
da obra com sua “expertise expropriatória”.
Com esse enquadramento é possível observarmos ao mesmo tempo um processo de
repetição nos procedimentos utilizadas há quase 20 anos, quando foi construída a barragem
de Acauã, confirmando que a estratégia escolhida de partir da barragem para seguir até o
Canal e ao novo caminho das águas foi exitosa. Sobretudo quando analisadas as justificativas
e os impactos produzidos, que se traduzem na prática como processos de despojo e violência,
e que, como estudamos, são eminentemente internos ao modo de produção capitalista.
Aliás, uma conclusão possível, a partir do caso estudado e das reflexões sobre a
“assim chamada acumulação primitiva” é de que o que chamamos juridicamente de “graves
violações de direitos humanos” são, ao fim e ao cabo, formas ou momentos dos cercamentos –
materiais e simbólicos – no território estudado. Estes cercamentos se traduzem no processo de
separação e exclusão física das populações, mas também na retirada e na violação de direitos
existentes e na ofensiva para a extinção de direitos, como aponta Fontes a partir do seu
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conceito de disponibilizações ou expropriações secundárias (FONTES, 2010). Esta forma
de enquadramento permite uma articulação entre as teorias críticas do direito, a assessoria
jurídica popular e a discussão das expropriações primárias e secundárias em conflitos
territoriais e hídricos, que poderemos desenvolver em outros trabalhos.
A situação das desapropriações aparece como um grande exemplo dessas repetições
entre os procedimentos de hoje e de ontem, agravada pela falta de uma política de
reassentamento que levasse em consideração as demandas das populações que estão sendo
afetadas pela construção do Canal, num processo de individualização de situações coletivas.
A flexibilidade e a discricionariedade com que são produzidos os cálculos que
interferem nas condições de reprodução da vida de tantas famílias nos pareceu um elemento
fundamental para entender as articulações entre o arcaico e o moderno nessas novas obras e
novos caminhos, fundados num regime de desapropriações que, a despeito da suposta
transparência da intervenção estatal, necessita de um conjunto de ferramentas de
convencimento que são tudo menos idílicas e transparentes.
Por outro lado, as desapropriações ocorridas para viabilizar a construção do Canal
representam apenas a ponta do iceberg de outras vias que se abrem com esse novo
planejamento hídrico-territorial, o que indica um rastro de novos cercamentos derivados e/ou
decorrentes. Uma cerca leva a outra, como dizíamos. Independente do tamanho das áreas
afetadas, é fato que as obras partem da “necessidade de máximo aproveitamento” das águas
da Transposição do Rio São Francisco e em todos os documentos e entrevistas esse “máximo
aproveitamento” ou “aproveitamento racional” significa levar água para irrigação até o
agrohidronegócio.
Sobre a Transposição do Rio São Francisco, independentemente de estar em
operação ou não, é importante perceber que ela já modificou substancialmente o território que
estamos estudando. Disso deriva uma conclusão secundária e vinculada à hipótese inicial da
pesquisa, que se revelou após a análise do material coletado em campo: mesmo que a
Transposição nunca chegue a operar efetivamente ou “normalmente”, por qualquer motivo
técnico, político, econômico, jurídico ou ambiental, já se produziram e continuarão a se
produzir diversos “efeitos de cercamento” – tanto materiais quanto simbólicos – no
território estudado; isto porque a integração planejada das águas que está sendo conduzida
prevê outras soluções – e outros cercamentos – para viabilizar os interesses dos beneficiários,
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que até independem da própria Transposição, embora discursivamente – e até
financeiramente – também dependam dela.
Não há dúvidas de que o conjunto de obras e os projetos de curto, médio e longo
prazos nesta região da Paraíba estão majoritariamente direcionados para garantir a instalação
de perímetros irrigados, em especial nos trechos 2 e 3 do Canal, onde se chega ao “filé da
Paraíba”, com terras de melhor qualidade e produtividade.
A regra parece ser a articulação entre a coerção “extraeconômica” revestida ou não
de legalidade e o processo também extraeconômico de “convencimento pelo bolso”, efetivado
na medida em que a avaliação do preço da terra e das benfeitorias pode variar enormemente.
Também neste sentido, esta flexibilidade, aliada à discricionariedade, permite ao ente
expropriador manobrar o máximo possível as situações particulares, mas também o coloca
como alvo prioritário das pressões e negociações por parte das diversas classes em disputa, o
que dá a essa fase expropriatória um relevante interesse sociológico pelas suas contradições e
limites, mas também pelas fissuras e brechas que se produzem no seu interior.
Mas além das repetições arcaicas há também um conjunto de novidades e
modernizações neste processo. Ao realizarmos uma avaliação específica sobre a própria
gestão estatal dos recursos hídricos podemos afirmar que a “assim chamada gestão dos
recursos hídricos” também está longe de ser idílica.
Observamos um processo de modernização, uso de tecnologias detalhadas de
monitoramento, desburocratização dos procedimentos de concessão de outorgas e licenças
para obras hídricas, assim como revisão dos processos de isenção de cobrança no uso da água;
enfim, um portfólio invejável de ações para ampliar o controle e a fiscalização do “recurso
hídrico”, com a aquiescência e também o financiamento do Banco Mundial na construção do
Plano de Segurança Hídrica (PSH) do estado.
Assim, nossa tese aponta o papel contraditório que o Estado desempenha nessas
questões hídricas, facilitando o atendimento dos interesses escusos do Capital, ao menos da
forma como ele ocorre no caso estudado, mas que são passíveis de generalização. O tema da
água encontra uma zona de embates e disputas muito importante, dada a sua essencialidade
para a própria reprodução da vida.
E a agência das classes e grupos sociais antagônicos no fazer social é tensionada a
partir de processos e projetos distintos para a reprodução social e da vida, que também se
traduz nas diferentes acepções sobre a água: como mercadoria, recurso hídrico e bem comum.
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Cercar a água e direcioná-la para os interesses do Capital, pois, não é uma tarefa
qualquer. Por isso o Estado precisa criar novas e mais modernas estratégias para demonstrar
sua eficiência na gestão deste “recurso”, que, embora ideologicamente se apresente como “de
todos”, na prática aparece muito mais como uma espécie particular de “propriedade privada
do Estado”.
A “assim chamada gestão dos recursos hídricos” na Paraíba, e ademais em vários
outros Estados do Nordeste, está sendo pautada por uma visão gerencialista e com foco em
critérios liberal-individualistas. Neste sentido, é possível perceber que também no âmbito da
gestão dos recursos hídricos a tese sobre a ampliação dos cercamentos pôde ser comprovada,
desta vez não somente com um processo de violência e expropriação, digamos, mais
“clássico”, mas assumindo o caráter de processos “novos” ou contemporâneos.
No caso do Nordeste e do semiárido, considerada região-problema por diversas
abordagens (neo)desenvolvimentistas com base num determinismo geográfico ou climático, o
desafio para pensar em alternativas a esse processo de cercamento das águas, que vêm de
longa data, é ainda maior.
Isto porque lidamos não somente com as dificuldades inerentes aos conflitos
socioambientais no Brasil em virtude da concentração de terras, do racismo ambiental e dos
preconceitos regionais, mas também porque dentro do próprio campo da esquerda por vezes
se reproduz um discurso que é cúmplice das narrativas do Capital, que acaba por ampliar as
situações de despojo, através de diversos e complexos regimes de desapropriação, negando a
experiência social vivida e invisibilizando o sofrimento e as expropriações primárias e
secundárias resultantes deste processo a partir de uma espécie de “consenso das grandes
obras”.
Como a questão hídrica é uma questão política das mais importantes no Nordeste e
não pode ser dissociada da questão agrária e territorial, qualquer estratégia de concentrar água
em grandes mananciais acaba por ser uma forma de concentração também de poder e de
terras. Isto se dá desde os coronéis que fizeram seus primeiros açudes com financiamento
público, ainda no final do séc. XIX, passando pelo “modelo DNOCS” de obras contra as secas
e depois pelas tentativas da SUDENE de incentivar um processo industrialização fundado nas
suas “diferenças regionais”, até chegarmos ao momento atual em que as grandes obras
hídricas voltam à ordem do dia, junto com todas as discussões sobre a instalação de
perímetros irrigados no Nordeste e do Projeto da Transposição do Rio São Francisco.
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Esta pesquisa não nega a importância das tecnologias e infraestruturas hídricas, mas
problematiza essa “estratégia da solução única”, que tem sido comum nas abordagens
(neo)desenvolvimentistas e/ou tecnocráticas, sempre a apontar para a necessidade de uma
“próxima obra”, que ainda será construída, como solução para resolver os problemas hídricos
no Nordeste133.
O que problematizamos, sobretudo, é o planejamento feito “de cima para baixo” e o
total desprezo pelas soluções concretas que já vem sendo realizadas pelos “de baixo”. Por
outro lado, é importante compreender que a histórica questão da concentração de terras se
soma à questão da concentração hídrica e não pode ser resolvida dentro do modo de produção
capitalista. Também não se resolve a partir de uma lógica moderno-colonial que reafirma a
separação entre sociedade/natureza em vez de integrá-las.
Dito isto gostaríamos de mencionar – sem que possamos aqui esgotar a discussão –
esta relevante articulação entre “o arcaico e o moderno” no regime de desapropriações que
constitui o novo caminho das águas. Propomos que seja pensada a diferença entre o
procedimento das desapropriações para viabilizar as obras e os aspectos técnicos em relação à
gestão de recursos hídricos ao longo do Canal, como facetas da mesma moeda que se
articulam dialeticamente para atingir seus fins: esta articulação, aliás, é constitutiva e inerente
ao próprio modo capitalista de produção.
Aliás, a implantação de perímetros irrigados na Paraíba, a partir de parcerias públicoprivadas viabilizadas pelos processos de cercamentos já desenvolvidos até agora e
incentivados por um novo momento de incentivos públicos em virtude da nova Política
Nacional de Irrigação, tendem a promover não uma “nova fase de desenvolvimento da
Paraíba”, mas um momento des-envolvimento, de desintegração e desordenação territorial
para centenas de famílias,
Se a experiência da Paraíba repetir, em linhas bastante gerais, o que ocorreu no Ceará
e no Rio Grande do Norte, em especial na região da Chapada do Apodi, prenunciamos um
novo momento de expropriações, ainda mais grave e danoso às populações camponesas e
ribeirinhas, em especial nos assentamentos de reforma agrária às margens do Canal. O que
chamamos de novos cercamentos das águas é, pois, um resultado do modo de produção
capitalista, que produz escassez para valorizar o valor, e que não tem condições de resolver os
Basta lembrarmos que mesmo antes da entrada em funcionamento do complexo sistema de bombeamento que
caracteriza a Transposição do Rio São Francisco já existem diversas discussões sobre a Transposição do Rio
Tocantins-Araguaia.
133
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problemas hídrico-territoriais. Esperamos que estas análises socioeconômicas e territoriais
mais amplas possam ser úteis para a compreensão das situações específicas, sem
determinismos nem essencializações, como devem ser as abordagens que reivindicam o
materialismo histórico-dialético como método.
Acreditamos, por fim, que comprovamos nossas hipóteses e concretizamos nossos
objetivos, apontando que vários dos resultados relevantes da pesquisa decorrem também das
opções teórico-metodológicas adotadas e da riqueza da experiência empírica em movimento.
Das barragens para as grandes obras, das grandes obras para a água, das águas para a vida: eis
o percurso metodológico realmente revelado e desvelado a partir da experiência da pesquisa
que ora se encerra.
Uma

das

consequências

dessa

construção

foi

justamente

a

identificação/caracterização não de um, mas de dois novos caminhos, que se apresentaram de
maneira bastante diferente a partir das perspectivas e expectativas das classes e grupos em
conflito: nas entrevistas com órgãos públicos e com agronegociantes, numa abordagem
portanto vista “de cima”, o novo caminho das águas representa uma janela de
oportunidades e uma nova fase de desenvolvimento para a Paraíba, que demanda uma
ampliação da segurança hídrica para se concretizar.
Mas quando observamos a mesma experiência “a partir de baixo” e “com os de
baixo”, este novo caminho das águas representa a continuação e/ou ampliação de
processos de expropriação e violência (despojo), mas também de lutas e resistências a
favor da reprodução material e simbólica da vida. Assim, uma espécie de dialética dos
novos caminhos se apresentou no processo da pesquisa e foi encarada como parte de uma
mesma realidade contraditória. E se poderiam restar dúvidas aos leitores e leitoras sobre essa
“dialética do novo caminho das águas”, quando tornamos possível a visualização cartográfica
das distintas perspectivas de classes e grupos em conflito, a contradição se espacializa, se geografa.
Embora os caminhos da pesquisa continuem abertos para outras veredas e
inquietações, pudemos apresentar, discutir e oferecer o melhor rubacão que fomos capazes de
produzir para os leitores e leitoras, pesquisadores e pesquisadoras. Se os sabores – e se as
dores – desta tese não contemplarem os diversos paladares, esperamos que ao menos
tenhamos fornecido diversos ingredientes para que cada um e cada uma possa fazer,
dialeticamente, o seu próprio rubacão. E esperamos de coração que estes ingredientes possam
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servir não aos poderosos de ontem e de hoje, mas de alimento crítico para nos tornarmos
capazes de ver, saborear e voar, juntos e juntas, para outros mundos possíveis, que estão
sendo gestados aqui e agora, apesar das cercas que nos privam, nos aprisionam e nos separam
da vida.
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ANEXOS
ANEXO 1 - DISCIPLINAS CURSADAS (2016.2 E 2017.1)
SEMESTRE
LETIVO

DISCIPLINA - LOCAL

OBSERVAÇÕES
Disciplina cursada na qualidade de ouvinte no último
bimestre de 2016 no IPPUR/UFRJ junto com o Prof.
Henri Acselrad e a Profa. Fabrina Furtado, que teve
como subtitulo a "Crítica a modernização ecológica do
capitalismo". Basicamente a disciplina se centrou na

Deslocalização,
2016.2

problematização

sobre

os

Desregulamentação e

mecanismos/dispositivos/discursos que servem de

Conflitos

legitimação a uma modernização ecológica do

Ambientais - IPPUR/UFRJ capitalismo, dando especial atenção à apropriação
capitalista do discurso sobre as mudanças climáticas e
sobre o conceito de Antropoceno, gerando conflitos
ambientais. Permitiu um contato inicial do pesquisador
com professores do IPPUR e o acesso às bibliografias
sobre justiça ambiental e conflitos socioambientais.
Disciplina cursada nas segundas-feiras à tarde no
CPDA/UFRRJ junto à Profa. Karina Kato e Prof.
Sérgio Pereira Leite. A disciplina tratou do fenômeno

2016.2

Internacionalização,

recente de apropriação e controle de terras e outros

financeirizações e land

bens da natureza como água e florestas, chamado de

grabbing: projetos em

Land Grabbing. Contou com grande revisão de

disputa e impasses no

literatura contemporânea e clássica sobre o tema, com

campo - CPDA/UFRRJ

especial atenção ao debate sobre a acumulação
primitiva e os novos cercamentos, discussão central
para o pesquisador sobre o chamado “cercamento das
águas”.
Disciplina cursada também no CPDA/UFRRJ junto

2016.2

Sociologia Política CPDA/UFRRJ

com a Profa. Leonilde Sérvolo de Medeiros, com
ampla literatura sobre ação coletiva, movimentos
sociais e classes sociais, desde autores clássicos como
Marx, Gramsci e Thompson até os debates atuais sobre
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transnacionalizaçao das lutas sociais. Destaca-se a
importância da disciplina para uma revisao do conceito
de classe social na sua relação com os movimentos
sociais e direito, e a ampliação do acesso à bibliografia
de E. P. Thompson tanto do ponto de vista teórico
quanto metodológico.
Epistemologia e Pesquisa
2016.2

de Fenômenos
Sociojurídicos I -

Disciplina obrigatória do PPGSD cursada às sextasfeiras com o Prof. João Pedro Pádua.

PPGSD/UFF
Movimentos Sociais, Ações
2016.2

Coletivas e Novos
Direitos - PPGSD/UFF

Disciplina optativa do PPGSD cursada às terças-feiras
junto à Profa. Carla Appollinário de Castro, revisando
uma literatura sobre o papel do direito junto aos
movimentos sociais e sobre teorias críticas do direito.
Disciplina optativa cursada às terças-feiras no Instituto
de Geociências junto ao Prof. Carlos Walter PortoGonçalves. A disciplina permitiu um contato maior do

Movimentos sociais e
2016.2

territorialidades PPGGEO-UFF

pesquisador com o LEMTO (Laboratório de estudos
em movimentos sociais e territorialidades) e o acesso a
uma ampla e rica bibliografia sobre a América Latina,
estudos decoloniais e sobre o comum. Destaca-se,
também a centralidade do conceito de território, tema
importante para a reflexão teórica do pesquisador no
tema das barragens e grandes projetos hídricos.
Disciplina cursada nas segundas-feiras à tarde no
PPGSD-UFF junto ao Prof. Vladimir de Carvalho Luz,
com foco especifico nas discussões teóricas sobre

2017.1

Assessoria Jurídica Popular
- PPGSD-UFF

assessoria jurídica popular, abordando alguns textos
clássicos e outros textos mais contemporâneos deste
campo de estudos críticos no direito. Permitiu um
dialogo sobre o atual estado da arte da assessoria
jurídica popular em sua interface com as chamadas
teorias críticas do direito.
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Disciplina cursada às quintas-feiras a partir das 17:00h
junto com a Profa. Ana Maria Motta Ribeiro e seus
orientandos. Teve como principal objetivo articular
uma reflexão conjunta sobre o processo de pesquisa de
cada orientando com seus respectivos temas, a
discussão de textos clássicos do ponto de vista teórico2017.1

Prática de Pesquisa -

metodológico para as ciências sociais, ruralidades e

PPGSD-UFF

análise do capitalismo contemporâneo, além da
elaboração de textos autorais como produto das
reflexões coletivas. Ademais, foi possivel contar com a
presenca de convidados que ajudaram a fortalecer uma
perspectiva critica e interdisiciplinar nas aulas, com
vistas à construção dos objetos teóricos e as
metodologias mais adequadas à cada orientando(a).
Disciplina obrigatória do PPGSD cursada às quintasfeiras com os Profs. Wilson Madeira e Ana Maria
Motta Ribeiro, que tem por objetivo preparar os

2017.2

SEMINÁRIO DE TESE I discentes para os seus trabalhos de qualificação no
Doutorado, bem como consolidar um referencial
teórico-metodológico
pesquisas.
Fonte: Elaboração própria (2018).

para

a

continuação

das
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TERÇA
24

ANEXO 2 - CRONOGRAMA DA PESQUISA DE CAMPO EM 2018
QUARTA
QUINTA
SEXTA
25
26
27

✔ Reunião com integrante do
LEGAT
(Laboratório
de
Geografia das Águas e
Território) da UFPB ✔ Orientações
sobre
georreferenciamento
nos
trechos do Canal;

✔ Reunião em Campina
Grande com Atingidos pela
Barragem de Acauã (DRP);
✔ Ajuste
final
das
atividades da pesquisa de
campo com liderança do
MAB);

DOMINGO
29

SEGUNDA
30

✔ Ida a Campina Grande
(encontro
com
liderança
MAB);
✔ Percurso: Início pela
margem direita da BR-230 em
direção ao Aqueduto;
✔ Entrevistas
com
agricultores assentados da
CPT;
✔ Descanso em Itabaiana;

✔ Continuação do percurso
pelo lado inverso da BR-230
em direção ao canteiro de
obras;
✔ Visita a assentamentos
do MST e CPT;
✔ Ida ao canteiro de obras
em Mari - agendamento de
entrevistas e coleta de dados
iniciais;
✔ Visita ao Memorial das
Ligas Camponesas;
✔ Dormida em Itabaiana
novamente

✔ Entrevistas em João
Pessoa com órgãos públicos
(SEDAP e SEMARHCT);
✔ Chegada da orientadora
✔ Entrevista
com
em
João
Pessoa
para
representante da Associação
participar das atividades de
de Plantadores de Cana-decampo;
Açúcar;
✔ Entrevista
com
a
PRDC/MPF - Dr. José Godoy

TERÇA
31

✔ Retorno de uma das
integrantes da equipe do
MAB (Sítio Tabocas) –
percurso às margens do Rio
Paraíba;
✔ Ida ao canteiro de Obras
na cidade de Mari –
Entrevistas;
✔ Regresso da liderança do
MAB para Campina Grande;
✔ Tentativa de entrevista na
FIEP sobre a Transposição e
Canal;
✔ Retorno para João Pessoa
Fonte: Elaboração própria, 2019.

QUARTA
01

✔ Retorno da orientadora
pela cidade de Recife – vôo
para Rio de Janeiro;
✔ Entrevista na Embrapa
Solos (UEP Recife) - detalhes
sobre
o
Zoneamento
Pedoclimático (ZON-PB);
✔ Retorno
para
João
Pessoa;

SÁBADO
28
✔ Viagem à Barragem de
Acauã
(Comunidade
de
Melancia) – Entrevistas;
✔ Primeiro percurso de
carro às margens do Canal
(Tomada d’água em Acauã até
Sítio Tabocas – Salgado de
São Félix);
✔ Encontro com
a
integrante do MAB da equipe
de pesquisa - Sítio Tabocas

QUINTA
02

378

ANEXO 3 - DECLARAÇÕES INSTITUCIONAIS DE PESQUISA (2018 E 2019)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PPGSD - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO
MESTRADO E DOUTORADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS

DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins, que Hugo Belarmino de Morais, matriculado sob nº
D037.216.006, é pesquisador vinculado ao Curso de Pós-Graduação STRICTO SENSU DOUTORADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS da UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE - desde o segundo semestre letivo de 2016.
O referido doutorando, já tendo concluído todas as disciplinas obrigatórias deste
Programa e realizado sua qualificação do doutorado no mês de abril de 2018, se encontra
agora na fase de pesquisa de campo de sua tese, que trata sobre as questões hídricas e
socioambientais no estado da Paraíba, a partir das transformações atuais decorrentes da
chegada das águas da Transposição do São Francisco e da construção do Canal das Vertentes
Litorâneas (Canal Acauã - Araçagi), partindo do contexto da Barragem Argemiro de
Figueiredo, conhecida como Barragem de Acauã.
Desta forma, atestamos que o doutorando estará neste mês de Julho e início de Agosto
de 2018 desenvolvendo as atividades de campo junto com sua orientadora Profa. Dra. Ana
Maria Motta Ribeiro - professora associada do Departamento de Sociologia e Metodologia
das Ciências Sociais da UFF e do PPGSD, com reconhecida trajetória de mais de 40 anos em
atividades de ensino, pesquisa e extensão e com ampla experiência profissional com
atividades de campo e pesquisas empíricas dentro do enfoque interdisciplinar que caracteriza
nosso Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito.
Neste sentido, o objetivo desta fase da pesquisa de campo é percorrer de carro a
área de influência direta do Canal das Vertentes Litorâneas (Canal Acauã

–

Araçagi)

a

partir da tomada d’água na “Barragem de Acauã”, buscando através da observação direta e do
contato com a população local a compreensão mais concreta da atual situação hídrica e
socioambiental neste momento de transformações que ocorrem na região, em especial sobre
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as grandes expectativas de que tais obras possam colaborar no equacionamento das questões
ligadas ao abastecimento humano no semi-árido bem como das atividades econômicas nos
municípios por onde passará o referido Canal. O roteiro previsto destas atividades de campo
se inicia em João Pessoa, onde serão realizadas algumas entrevistas, depois se dirigindo ao
município de Campina Grande, passando por Aroeiras até chegar na Comunidade de
Melancia, no município de Itatuba. Desta localidade serão percorridos os caminhos mais
próximos ao Canal Acauã-Araçagi, à exemplo dos municípios de Mogeiro, Itabaiana, São José
dos Ramos, Sobrado, Mari e Sapé, até chegar em Araçagi, onde o percurso se encerra, num
total de cinco dias de atividades.
Assim, solicita-se indicações sobre pessoas que possam ser contatadas no âmbito dos
municípios por onde passará o Canal, além de representantes de órgãos e/ou empresas ou
entidades que sejam importantes para a melhor compreensão daquela situação. Tratando-se de
uma pesquisa de tese com tamanha importância e relevância social para o nosso Programa de
Pós-graduação bem como para a realidade local e regional, solicitamos todo o suporte
necessário e a disponibilização dos dados, gráficos, tabelas, mapas, documentos formais e
informações técnicas relevantes para que o resultado final desta pesquisa possa ter a
excelência e a originalidade almejada.
Na expectativa de que as atividades de campo dos pesquisadores sejam bem sucedidas
e atestando novamente seus nomes e vínculo institucional, agradeço toda e qualquer atenção e
apoio que puderem oferecer ao longo de seu trajeto de investigação.
Atenciosamente,
Niterói, 12 de julho de 2018.

Professor Napoleão Miranda
Coordenador do PPGSD.
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PPGSD - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO
MESTRADO E DOUTORADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS

DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins, que Hugo Belarmino de Morais, matriculado sob nº
D037.216.006, é pesquisador vinculado ao Curso de Pós-Graduação STRICTO SENSU DOUTORADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS da UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE - desde o segundo semestre letivo de 2016.
O referido doutorando já concluiu todas as disciplinas obrigatórias deste Programa e
realizou sua qualificação do doutorado no mês de abril de 2018. Ademais, realizou entre Julho
e Agosto de 2018 sua primeira etapa de pesquisa de campo e se encontra agora na sua segunda
e última fase de pesquisa de campo, que trata sobre as questões hídricas e socioambientais no
estado da Paraíba, partindo do contexto da Barragem Argemiro de Figueiredo, conhecida
como Barragem de Acauã.
Desta forma, atestamos que o doutorando estará neste mês de Setembro de 2019
desenvolvendo as atividades de campo junto com seu co-orientador, o Prof. Dr. Carlos
Walter Porto-Gonçalves - Professor Titular do Departamento de Geografia da Universidade
Federal Fluminense e Coordenador do LEMTO – Laboratório de Estudos de Movimentos
Sociais e Territorialidades – da Universidade Federal Fluminense, com reconhecida trajetória
em atividades de pesquisa e com ampla experiência profissional com atividades de campo e
pesquisas empíricas.
Neste sentido, o objetivo desta segunda fase da pesquisa de campo é compreender a
situação hídrica e socioambiental do estado da Paraíba neste momento de transformações,
sobretudo no que tange a três principais obras hídricas objeto da investigação: o eixo leste da
Transposição do Rio São Francisco, a Barragem de Acauã e o Canal das Vertentes
Litorâneas (Canal Acauã-Araçagi). O roteiro prevê a realização de entrevistas com órgãos
públicos, representantes do setor produtivo da agricultura e populações e grupos locais que
vivem nas proximidades destas obras, além da participação em uma atividade acadêmica dos
referidos pesquisadores no Departamento de Ciências Jurídicas da UFPB.
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Desta forma, tratando-se de uma pesquisa de tese com tamanha importância e
relevância social para o nosso Programa de Pós-graduação, bem como para a realidade local e
regional, solicitamos todo o suporte necessário e a disponibilização dos dados, gráficos,
tabelas, mapas, documentos formais e informações técnicas relevantes para que o
resultado final desta pesquisa possa ter a excelência e a originalidade almejada.
Na expectativa de que as atividades de campo dos pesquisadores sejam bem sucedidas
e atestando novamente seus nomes e seu vínculo institucional, agradeço toda e qualquer
atenção e apoio que puderem oferecer ao longo de seu trajeto de investigação.
Atenciosamente,
Niterói, 25 de agosto de 2019.

Professor Napoleão Miranda
Coordenador do PPGSD.
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ANEXO 4 - LINHA DO TEMPO: DA BARRAGEM AO CANAL (1999-2019)
Quadro 9 - Linha do tempo: da barragem ao Canal
DIA/MÊS/ANO

ANO

DOCUMENTO

FONTE

01/04/99

1999

Plano de trabalho – Acauã
(projeto da barragem)

P.A. Nº 1

14/06/99

1999

Data de início das obras da
Barragem de Acauã

P.A. Nº 1

2000

Decreto-lei nº 20.878 –
determina a desapropriação
das áreas necessárias à
construção da obra

P.A. Nº 1

2002

Estudo de Impacto
Ambiental – empresa Iti
Engenharia e Consultoria –
dados relevantes sobretudo
nas conclusões e
recomendações (p. 67-71)

P.A. Nº 1

2002

Abaixo-assinado dos
desalojados da Barragem de
Acauã solicitando a
intervenção do Ministério
Público em defesa de seus
interesses

P.A. Nº 1

01/08/02

2002

Término das obras – sem
reassentamento e sem
pagamento das
indenizações reivindicadas

P.A. Nº 1

20/21-dez-2002

2002

Primeiro Encontro de
Atingidos pela Barragem de
Acauã

P.A. Nº 1

19/03/03

2003

Discurso-protesto do
Presidente da Associação
de atingidos.

P.A. Nº 1

21/01/04

2004

Proposta de Termo de
Ajustamento (TAC) de
Conduta por parte do MPF

P.A. Nº 1

2005

Primeira Ação Civil Pública

P.A. Nº 1

2007

Visita do Conselho de
Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana (CDDPH)
para elaboração de
“Relatório de violações”

Relatório Final da
Comissão Especial
“Atingidos por
Barragens”

2008

Segunda Ação Civil Pública

P.A. Nº 1

2010

Conclusão do Relatório

Relatório Final da

15/06/00

27/04/02

18, 19 e 20/04/2007
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CDDPH e divulgação
pública dos resultados

Comissão Especial
“Atingidos por
Barragens”

2010

Arquivamento do Primeiro
Processo Administrativo
(P.A Nº 1) a pedido do
Procurador Dulciran Farena

P.A. Nº 1

24/05/11

2011

Inclusão do Canal AcauãAraçagi no Programa de
Aceleração do Crescimento
2 (PAC - 2)

Decreto Federal nº
7488/2011

15/10/12

2012

Início das obras do Canal
Acauã-Araçagi

P. A. Nº 2 e Fontes
jornalísticas diversas

22/03/10

2012

Impactos na tomada d'água
no início da construção do
Relatório/Ata da
Canal Acauã-Araçagi:
reunião realizada pelo
explosões na Comunidade
MAB
atingidas de Melancia

04/03/13

2013

Entrega de carta do MAB à
Presidenta Dilma Roussef,
em solenidade para a
assinatura da Ordem de
Serviço do Canal AcauãAraçagi ocorrida nas
proximidades da
Comunidade atingida de
Melancia

P.A. Nº 2

27, 28 e 29-05-2013

2013

Nova visita do CDDPH:
visita de monitoramento
sobre a situação de Acauã

Barragem de Acauã Relatório de
Monitoramento 2013

2014

Novas diligências para
reabrir o caso Acauã na
PRDC/MPF em virtude do
novo relatório de
monitoramento

P.A. Nº 2

2014

Designação de novo
Procurador dos Direitos do
Cidadão na Paraíba –
rearticulação institucional
sobre o caso da Barragem
de Acauã

P.A. Nº 2

03/09/2015

2015

Diligências e
encaminhamentos sobre a
situação dos cemitérios que
reapareceram

P.A. Nº 2

29/09/15

2015

15/12/12

24/03/14

25/06/14

Audiência pública MPF
com apresentação do
documentário "Águas para

P.A. Nº 2

384

a vida ou para a morte?"

05/12/16

2016

Termo de Cooperação
Técnica entre a Embrapa
Solos, Secretaria de
Agricultura e Pesca do
estado da Paraíba para
elaboração de um
“Zoneamento
Pedoclimático da área do
Canal das vertentes
litorâneas da Paraíba”

17/03/17

2017

Inauguração do cemitério
em Pedro Velho

Vídeo disponibilizado
na página do MPF

18/06/17

2017

Chegada das águas da
Transposição na Paraíba no
seu Eixo Leste

Fontes jornalísticas e
vídeos
disponibilizados

2018

Elaboração de Laudo
Antropológico sobre as
comunidades atingidas de
Acauã.

P.A. Nº 3

2019

Formalização do Projeto da
Agrovila “Águas de Acauã”
– Primeiro reassentamento
destinado às comunidades
atingidas (em especial a
Comunidade do Costa)

P.A. Nº 3

2020

Decreto Desapropriatório
nº 40.520 – Agrovila Águas
de Acauã

ANEXO 4

09/09/2020

Fonte: Elaboração própria (2019).

Materiais jornalísticos
e coletados
presencialmente nas
atividades de campo
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ANEXO 5 - DECRETO DESAPROPRIATÓRIO N° 40.520 - AGROVILA ÁGUAS DE
ACAUÃ
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ANEXO 6 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA AGROVILA ÁGUAS DE ACAUÃ

